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Dit werk terug te bezorgen ui ·erlijk op:

BEPALING UIT HET REGLEMENT

Een werk, dat iemand in bruikleen heeft, mag door hem in geen
geval worden uitgeleend.

-

STELLINGEN

1) Op juridisch

en institutioneel niveau bestaan talloze verschillen tussen
sociale-bijstands- en sociale-verzekeringsstelsels die niet langer door
het huidige onderscheid tussen beide typen van inkomensregelingen

kunnen worden gedragen.
de doelstelling van het uitsluiten van
illegalen van bestaansminimumuitkeringen opweegt tegen de juridische en
maatschappelijke problemen die voortvloeien uit de koppeling tussen het
recht op uitkering en de verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling.

2) Men kan zich afvragen in hoeverre

huidige stand van het Europese-Gemeenschapsrecht leidt tot een
tegenstrijdige en willekeurige regeling van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen.

3) De

4)

De invoering van Richtlijnen 90/366/EEG, 90/365/EEG en 90/364/EEG
inzake het verblijfsrecht van studenten, post-actieven en overige nietactieven is vooral een cosmetische operatie geweest, zonder wezenlijke
implicaties voor de bestaande rechtssituatie.
de co6rdinatie van bestaansminimumuitkeringen dienen deze uitkeringen niet te worden onderworpen aan

5) Bij een communautaire regeling voor
een exportverplichting.

6) Het verdient geen aanbeveling bij een uitbreiding van het personele
toepassingsgebied van Vo. (EEG) nr. 1408/71 tot niet-actieven een
koppeling te maken met de verblijfsrechtelijke status van de begunstigde
personen.
is reeds onontkoombaar vanuit de
het
bestaande
Europese-Gemeenschapsrecht
zelf.
dynamiek van

7) Een verdergaande Europese integratie

als juridische norm slechts zeer beperkt in
staat om een gelijkheid van behandeling te realiseren.

8) Het gelijkheidsbeginsel is

9) Het

is dringend vereist om op internationaal niveau tot bindende
afspraken te komen inzake de sociale opvang van asielzoekers.

10) Er zit een luchtje aan de gretigheid waarmee sommige universitaire
medewerkers zich laatdunkend uitlaten over de status van de Assistent in

Opleiding.
voor Paula
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HOOFDSTUK I
Uitgangspunten voor een onderzoek

I

Inleiding

Dit onderzoek heeft betrekking op

de rechtspositie van migranten in

bestaansminimumregelingen vanuit Europeesrechtelijk perspectief.
Hieronder wordt allereerst een globaal beeld gegeven van de uitgangspunten van het onderzoek. Een nadere specificering van doelstellingen, afbakening en opzet komt pas in een later hoofdstuk aan
·

de orde. Hetzelfde geldt voor een begripsvorming en definiBring van
relevante termen die in het onderzoek worden gebruikt; vooralsnog
de betekenis van de gehanteerde terminologie open en kan ze
met een zekere mate van vrijblijvendheid worden ingevuld.

blijft

II

Intemationale verdragen inzake de coardinatic van de sociale zekerheid

Er bestaat een groot aantal verdragen dat ter regulering van grensoverschrijdende situaties en ter bescherming van migranten voorziet
in de coardinatie van nationale sociale-zekerheidsstelsels. Deze verdragen volgen veelal een vast patroon. Ze regelen de gelijke behandeling van eigen en vreemde onderdanen onder de sociale-zekerheidswetgevingen; garanderen de export van bepaaide prestaties naar het
grondgebied van vreemde staten; en bepalen dat uitvoerende instanties
bij de vaststelling van het recht op uitkering en de berekening daarvan rekening houden met tijdvakken van verzekering die een persoon
heeft vervuld in een vreemde staat. Ook bevatten de verdragen vaak
uniforme aanknopingspunten voor de vaststelling van de toe te passen
nationale sociale-zekerheidswetgevingen met de bedoeling te voor-
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komen dat een migrant tegelijkertijd verzekerd is onder de wetgeving
van twee of meer staten, of juist van geen enkele staat.

De co6rdinatie van de sociale zekerheid heeft een traditie die teruggaat tot aan het begin van deze eeuw toen staten ree(Is overgingen
tot het sluiten van onderlinge overeenkomstenl, aanvankelijk vooral
op het terrein van de arbeidsongevallenwetgevingen.2 Vanaf het bestaan van de eerste overcenkomsten heeft het internationale co6rdinatierecht zich gestaag uitgebreid. Momenteel bestaat er een netwerk
van meer dan 800 bilaterale verdragen, alsmede een groot aantal
multilaterale verdragen, zowel op mondiaal als op regionaal niveau.3

Veel van de thans vigerende coiirdinatieverdragen hebben een algemeen karakter, dat wil zeggen: ze hebben betrekking op alle traditionele takken van sociale zekerheid en kennen een ruim personeel
geldingsbereik.4 Sommige verdragen hebben een bijzonder karakter, of
omdat ze uitsluitend op tan tak van sociale zekerheid betrekking
hebbenS, of omdat ze van toepassing zijn op specifieke groepen van
1. Over de geschiedenis van de coordinatie van de sociale zekerheid, zic o.m.:
SCHULER, R., Das Internationale Sozialrccht der Bundesrepublik Deutschland,
Baden-Baden, 1988, 150-160; WATSON, Ph., Social Security Law of the European Communities, london, 1980, 8-12; vanuit het perspectief van internationale organisatics: PERRIN, G., 'Dc aktic van de internationale arbeidsorganisatie ten gunste van de co6rdinering en van de harmonisering van de wetgevingen betreffende de sociale zekerheid', BTSZ, 1969, 1165-1253.

2. Het cerste Nederlandse bilaterale verdrag in die zin werd 29 november 1907
gesloten met Duitsland, Stb. nr 310. Voor cen beschrijving van de inhoud van
dit arbeidsongevallenverdrag, zie BOOT, GAAM., 'lets over de geschiedenis
van internationale verdragen op het gebied van de Nederlandse sociale vcrzekeringswetgeving', in: Europees sociaal verzekeringsrecht, BOOT, GAA.M.
c.s., Deventer, 1978, 19-35, 21-22

3. lien vrij volledig overzicht van internationale codrdinatieverdragen vindt men
in Liste des instruments international de sdcuritd sociale, International Social
Security Association, Genave, 1984. Voor de inhoud van cen groot aantal
internationale sociale-zekerheidsverdragen, zie PIETERS, D.C.H.M., Europees
en intemationaal sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, 1987.
de gehele (Verzekerde) bevolking. Het

4. Bijvoorbeeld alle werknemers of zelfs

pat hierbij vrijwel altijd uitsluitend om personen met de nationaliteit van de
verdragsluitende partijen, cventueel aangevuld met bijzondere groepen, zoals
vluchtelingen en staatiozen. Recentelijk worden echter op het bilaterale vlak
meer en meer verdragen gesloten waarin wordt afgezien van het toepassen
van nationaliteitsvoonvaarden. Zie hierover SCHULER, R 'Zwischenstaatliche
und gemeinschaftsrechtliche Sozialrechtsintegration im Vergleich', Europarecht,
1985, 113-137, 128-129.

5. Bijvoorbeeld het Akkoord inzake kindcrbijslag en kraamgeld ter uitvoering van
het tussen Nederland en Belgid gesloten Verdrag betreffende de toepassing der
wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzckering, 7 februari 1964,

2

HOOFDSTUK I

personen wier grensoverschrijdende activiteiten eenbijzonder karakter
dragen, bijvoorbeeld zij die werken op de internationale binnenvaart6
of internationale transportarbeiders.7

In Europa, waar de co6rdinatie van de sociale zekerheid zich het
sterkst heeft ontwikkeld, vormen internationale co6rdinatieregels een
automatisch component van het nationale sociale-zekerheidsrecht
waarmee bij de toepassing van dit recht in elk land rekening dient te
worden gehouden. Dit is bij uitstek het geval in het kader van de
EEG, waar de co6rdinatie van de sociale zekerheid voor een belang-

rijk deel niet langer meer cen zaak is van interstatelijke verdragen,
maar een onderdeel van het bovenstatelijke gemeenschapsrecht. Op
grond van art. 51 EEG zijn twee codrdinatieverordeningen tot stand
gekomen, Vo. 1408/718 en Vo. 574/729, waarvan de bepalingen rechtstreeks werken en waarvan de eenvormige uitleg wordt gegarandeerd
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

III

Internationale verdragen inzake dc sociale bijstand
Los van internationale co8rdinatieverdragen bestaan er in Europa
overeenkomsten die betrekking hebben op de regulering van de
rechtspositie van personen die afhankelijk zijn van een sociale-bijstandsuitkering. Deze verdragen zijn geworteld in de traditie van

interstatelijke regulering van de verblijfspositie van armlastigen. In
de vorige eeuw voerden Europese staten, meer dan thans het geval is,
een repressief uitzettingsbeleid ten opzichte van vreemde onderdanen
die niet in hun eigen middelen van bestaan konden voorzien; landBrusscl, Trb. 1964, 58.

6. Zie het Verdrag inzake de sociale zekerheid van rijnvarenden (herzien), 30
november 1979, Gentve, Trb. 1981,43.

7.

Zic Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam
bij het internationaal vervocr, 9 juli 1957, Gendve, Trb., 1957, 111.

1408/71 betreffende de toepassing van de socialc zekerheidsregelingen op workncmers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (zoals herhaaldelijke gewijzigd), 14 juni 1971, PB EG L 149 van 5 juli 1971.
9. Verordcning (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van
Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de tocpassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (zoals herhaaidelijk gewijzigd), 21 maart 1972, PB EG L 74 van 27 maart 1972.

8. Verordening (EEG) nr.
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lopers, vagebonden en daklozen werden, voorzover zij een vreemde
nationaliteit hadden, vaak zonder pardon de grens overgezet. Om de
uitzettingen onderling te coOrdineren gingen staten over tot het afsluiten van bilaterate overeenkomsten waarin afspraken werden gemaakt over de wijze van 'terugleiding' van behoeftigen en het 'overnemen' van eigen armlastigen.10 Dergelijke verdragen bevatten ook
clausules met betrekking tot het recht op armenzorg in een vreemde
staat. Veelal verplichtten staten zich ertoe om ' op basis van weder-

kerigheid aan hulpbehoevenden armenzorg en geneeskundige verzorging te verschaffen, tot aan het moment van uitzetting of terugleiding 11

De combinatie van verblijfsrechtelijke- en sociaalrechtelijke regulering
van de rechtspositie van behoeftigen heeft zich na de Tweede Wereldoorlog voortgezet in de vorm van specifieke sociale-bijstandsverdragen.

De belangrijkste hiervan is het tussen de leden van de Raad van
Europa op 11 december 1953 te Parijs afgesloten Europees Verdrag
betreffende sociale en medische bijstand (met protocol nopens de
vluchtelingen).12 Dit verdrag is geratificeerd door 16 Raad van Europa
Lid-Staten, en heeft de rol van de voorheen bestaande bilaterale
overeenkomsten overgenomen. Het geeft rechtmatig verblijvende
10.

11.

Vgl. SCHULER, R., a.w. (1988), 151; een van de eerste verdragen in die zin
tussen Duitse staten dateert uit 1833 en werd afgesloten tussen Beieren en
Saksen! Voor wat betreft Nederland zouden de eerste verdragen inzake de
overname van armen pas worden gesloten in het begin van deze eeuw. Voor
een overzicht, zie KROON, J.P.H., De armenwet, Groningen, 1912, 89-99; soms
ook wenj dc uitzetting van armen geregeld in het kader van meer omvattende
vestigingsverdragen, bijvoorbeeld het Nederlands-Duits vestigingsverdrag van
17 december 1901, Stb. 1906, nr. 279 (zie overigens in dit verband ook het
intrigerende K.B. van 3 april 1911, waarin, naar aanleiding van een
Nederlands-Duitse briefwisseling, Aken en Hcerlen werden aangewezen als
grensplaatsen voor de overneming van armen, Stb. 1911, nr. 104).
Daarbij konden de kosten van de verleende zorg vaak op de andere verdragsluitende partij worden verhaald. Voor voorbeelden van dergelijke clausules,
zie art. 5 van het Nederlands-Duitse vestigingsverdrag van 17 december 1904,

Stb, 1906 nr. 279; en artt. 2 en 5 van het Nederlands-Belgische Verdrag betreffende de onderstand en terugleiding van behoeftigen van 15 mei 1936, Stb.
1937 nr. 99.

12. Trb. 1954, 100 en 200. Wijzigingen in de Bijlagen tot en met 1982 zijn vervat
in Trb. 1983, 26. Het vcrdrag is gcbascerd op het oudere sociale en medische
bijstandsverdag dat 7 november 1949 reeds in het kader van de Organisatie
van de Vijf Mogendheden (de Organisatie van het Brussels Verdrag) werd
ondertekend door de vijf Statcn-Leden (t.w. Nedcrland, Belgit Frankrijk,
Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk); zie ook Hoofdstuk V, (I), 2.1.
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vreemde onderdanen een recht op bijstand op gelijke voet met nationale onderdanen en regelt de voorwaarden waaronder bijstandsgerechtigden met een vreemde nationaliteit door de nationale autoriteiten mogen worden uitgezet. 13
Slechts tussen een beperkt aantal landen in Europa bestaan er thans
nog bilaterale sociale-bijstandsverdragen van betekenis.14 Deze hebben
een soortgelijke strekking als het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, maar bevatten meer nauwkeurige bepalin-

gen met betrekking tot de regeling van transnationale bijstandssituaties.
Ten slotte kan nog worden gewezen op het bestaan van een aantal
internationale conventies die aan staatlozen en vluchtelingen een
15
recht op sociale bijstand garanderen in het gastland.
IV

Het problecm van de

uitsluiting van

de sociale bijstand van coardi-

naticverdragen

In het internationale recht bestaat dus een tweedeling tussen een omvangrijk netwerk van verdragen dat zich hoofdzakelijk toelegt op de
bescherming van de sociale-verzekeringsrechten van migranten, en een
beperkt aantal instrumenten dat zich inlaat met de rechtspositie van
migranten-bijstandsgerechtigden. Deze tweedeling is gebaseerd op
bepaalde historische gegevenheden, deels verwant met de traditioneel

bijzondere verblijfsrechtelijke positie van de armlastige vreemdeling
in vergelijking met andere vreemdelingen, deels ook met het scherpe
onderscheid dat aanvankelijk bestond tussen armenzorg en sociale
verzekeringen.
Het is opmerkelijk dat de geconstateerde tweedeling nog steeds sterk
tot uitdrukking komt in de afl,akening van het materiele geldingsbereik van internationale verdragen ter codrdinatie van de sociale zekerheid. Ondanks het feit dat deze werkingssfeer zich geleidelijk aan
steeds verder heeft uitgebreid, zijn dergelijke verdragen in het al-

gemeen niet van toepassing op de sociate bijstand. Bij de definiering
van het materiele geldingsbereik van co8rdinatieverdragen wordt aan13.
14.
15.

Voor een uitgebreid beschrijving van het Verdrag, zie Hoofdstuk V, (I), 2.
Zie hieronder Hoofdstuk V, (I), 1.
Zic hicronder Iloofdstuk V, (III)
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gesloten bij de traditionele opsomming van sociale risico's en gebeurtenissen, die gedekt worden door de sociale-verzekeringsstelsels; sociale-bijstandsstelsels, die het element van behoefte hanteren als
voornaamste toekenningsvoorwaarde, zijn hiertoe niet te herleiden. In
veel verdragen is de sociale bijstand zelfs expliciet van het materitle
toepassingsgebied uitgesloten.

16

Men kan zich afvragen of de uitzonderingspositie die de sociale bijstand inneemt binnen het geheel van de internationaalrechtelijk regulering van de rechtspositie van migranten, heden ten dage nog steeds
een logische bestaansgrond heeft. De armenzorg en de sociale-verzekeringsstelsels hebben altijd een min of meer van elkaar gersoleerd
bestaan geleid.17 Tegenwoordig valt echter een scherp onderscheid
tussen de sociale bijstand, als opvolger van de armenzorg, en de
sociale verzekeringen steeds moeilijker te maken. In veel Europese
landen hebben de stelsels van sociale bijstand zich ontwikkeld tot

volwaardige bestaansminimumuitkeringen, waarbij zowel het recht op
uitkering als de vaststelling van de hoogte daarvan in belangrijke
mate zijn geobjectiveerd in wettelijke voorschriften. In het algemeen
is de sociale bijstand als methode van inkomenswaarborging veel
dichter bij de sociale verzekeringen komen te staan, terwijl tegelijkertijd sociale-verzekeringsregelingen in toenemende mate bepaalde
kenmerken zijn gaan vertonen die traditioneel worden toegeschreven
aan de sociale bijstand. De integratie tussen sociale bijstand en sociale verzekeringen komt bij uitstek tot uitdrukking in bepaalde noncontributieve prestaties die tot doel hebben specifieke categorieBn van
personen, zoals bejaarden, gehandicapten, etc. een minimuminkomen te
18

Dergelijke stelsels vinden veelal aansluiting bij de
traditionele takken van sociale verzekeringen, maar hebben met de
sociale bijstand gemeen dat ze niet op premiebetaling berusten en
waarborgen.

vaak een vorm van middelentoetsing kennen.

Het proces van vervaging van de grenzen tussen de sociale bijstand
en sociale verzekeringen confronteert internationale courdinatiever16.

17.
18.

6

Zie hieronder Hoofstuk V, (II), 2.
Hoofdstuk III, (II), 1 en 2.
Zie hieronder Hoofdstuk III, (Il), 2
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dragen met de uitsluiting van de sociale bijstand. De verdragen gaan
uit van een dogmatisch onderscheid tussen de twee vormen van sociale-zekerheidsrechtelijke bescherming dat in de praktijk nog beperkt
houdbaar is. Dit levert niet alleen praktische problemen voor de verdragstoepassing, maar tast ook de ratio aan van de uitsluiting van de
sociale bijstand in courdinatieverdragen.
Zowel vanuit een oogpunt van wetenschappelijke analyse, als vanuit
de praktische toepassing van codrdinatieverdragen en de belangen van

migranten in de sociale bijstand, rijst de vraag in hoeverre het zinvol
en mogelijk is om in het kader van deze verdragen afzonderlijke
regels te ontwikkelen die betrekking hebben op bestaansminimumuitkeringen, de sociale bijstand daarbij inbegrepen.

V

Dc rechtspositie van migranten in

de sociale

bijstand in het Euro-

pcse-Gcmcenschapsrccht

De uitdaging van de sociale bijstand aan de internationale co8rdinatie
van de sociale zekerheid is het meest actueel in het kader van de
Europese Gemeenschap.
Op de eerste plaats volgt dit uit de omstandigheid dat onder invloed
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie het bestaande communautaire co8rdinatie-instrumentarium van toepassing kan zijn op
bepaalde sociale-bijstandsuitkeringen. In het kader van de EEG heeft
een zekere co6rdinatie van de sociale bijstand aldus reeds gestalte
gekregen, zonder dat hiertoe ooit een expliciet besluit is genomen
door de gemeenschapswetgever.
Op de tweede plaats is van belang dat het communautaire recht zich
via de bepalingen inzake het vrije personenverkeer zich mede inlaat
met het recht van personen op toegang en verblijf in een vreemde
Lid-Staat. Tot voor kort waren deze bepalingen in beginsel nog be-

perkt van toepassing op de groep van economisch actieven. Recentelijk is het vrije-verkeersregime verder uitgebreid tot alle EG-onderdanen, onalhanketijk van de uitoefening van een beroepsactiviteit. Het
nieuwe recht op vrij verkeer van niet-actieven is nog onderworpen
aan belangrijke beperkingen. Zijn we echter bereid over de beper-

kende voorwaarden heen te kijken, dan ontstaat het perspectief van
een daadwerkelijk 'vrij verkeer van de burger' waarin ook bijstandsgerechtigden zich vrijelijk verplaatsen binnen het grondgebied van de
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gemeenschap. In die situatie is de behoefte aan regelgeving op het
gebied van de coi;rdinatie van de sociale bijstand des te groter.
Voorts speelt de vraag in hoeverre de mogelijkheid om te komen tot
een daadwerkelijk vrijgemaakt personenverkeer op zichzelf wordt
beinvloed door de wijze waarop aan een coBrdinatie van de sociale
bijstand gestalte wordt gegeven.
Bij wijze van inleiding worden beide punten hieronder nader
toegelicht.

1

De plaats van de sociale bijstand in het communautaire instrumentarium met betrekking tot de co8rdinatie van de sociale zekerheid

1.1

Algemeen

In het kader van de Europese Gemeenschap is regelgeving die specifiek betrekking heeft op de bijstandsrechtelijke positie van migranten
geheel achterwege gebleven. Noch het primaire noch het secundaire
communautaire recht bevatten terzake enige bepalingen. Als mogelijk
instrument ter regulering van deze rechtspositie komt in aanmerking
de op art. 51 EEG gebaseerde verordening nr. 1408/71, die betrekking
heeft op de coOrdinatie van sociale-zekerheidsstelsels. Art. 51 EEG
verwijst naar 'maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid
welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer
van werknemers'. De term sociale zekerheid is verder niet gedefinieerd, en als zodanig hoeft hij de sociale bijstand niet noodzakelijkerwijs uit te sluiten. Bij de invulling van de materiele werkingssfeer van Vo. 1408/71 is echter aansluiting gezocht bij de invloedrijke
ILO Conventie nr. 10219 waarin het sociale-zekerheidsbegrip primair
wordt geTdentificeerd met regelingen die kunnen worden herleid tot
een van de traditionele sociale risico's of gebeurtenissen die worden
gedekt door sociale-verzekeringsstelsels. Aldus is in art. 4, lid 1 de
verordening van toepassing verklaard op wettelijke regelingen inzake
de volgende takken van sociale zekerheid:

19.
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- prestaties bij ziekte en moederschap;
- prestaties bij invaliditeit, met inbegrip van die tot instandhouding
of verbetering van de verdiencapaciteit;
uitkeringen bij ouderdom;
uitkeringen aan nagelaten betrekkingen;
prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten;
uitkeringen bij overlijden;
werkloosheidsuitkeringen; en

- gezinsbijslagen.

In ILO Conventie nr. 102 is de sociale bijstand niet met zoveel woorden van het geldingsbereik van dit verdrag uitgesloten. Desondanks
kan worden aangenomen dat de aanknoping bij de traditionele sociale
risico's en de afwezigheid van de omschrijving van het risico 'behoeftigheid' bijzondere consequenties heeft voor bijstandsregelingen, met
name die welke geen onderscheid maken naar de oorzaak van de staat
van behoeftigheid en een universecl geldingsbereik kennen.
In Vo. 1408/71 is de sociale bijstand w61 uitgesloten. Krachtens het
vierde lid van art. 4 vindt de verordening geen toepassing op "sociale
en medische bijstand, noch op regelingen betreffende prestaties aan
slachtoffers van oorlogshandelingen of de gevolgen daarvan, noch op

bijzondere regelingen voor ambtenaren of met hen gelijkgestelden".
Evenals het geval is bij veel non-communautaire co6rdinatie-instrumenten is er in het kader van Vo. 1408/71 in beginsel dus geen sprake van een 'coordinatie van de sociale bijstand'.
1.2

De uitsluiting van de sociale bijstand ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71 en

de betekenis van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68

De afwezigheid van specifieke normstelling met betrekking tot de bijstandsrechtelijke positie van migranten, betekent niet dat het communautaire recht in het geheel irrelevant is voor deze positie. Niet
alleen bevatten het EEG Verdrag en het daarop gebaseerde secundaire
recht bepalingen die indirect invloed kunnen uitoefenen op de rechtspositie migranten in de sociale bijstand, maar ook in de jurisprudentie
van het Hof van Justitie hebben zich op dit punt belangrijke regels
en criteria ontwikkeld.
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Een belangrijke ontwikkeling in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie heeft plaatsgevonden in het licht van de uitsluiting van de
sociale bijstand ex art. 4, lid 4 van Vo. 1408/71. Gezien de vervaging
van de grenzen tussen de sociale bijstand en andere sociale-zeker-

heidsregelingen is het steeds moeilijker om aan de hand van objectieve criteria de sociale bijstand van andere uitkeringsregelingen te
isoleren. Voor de rechtspraktijk betekent dit dat niet op voorhand
duidelijk is of een bepaalde regeling al dan niet onder de verordening
valt, en het Hof wordt dan ook regelmatig geconfronteerd met prejudidde vragen waarin de status ratione materiae van bepaalde nationale prestaties aan de orde wordt gesteld.
Bij de beantwoording van de prejudiciale vragen heeft het Hof zich
nooit laten verleiden tot het maken van een scherp onderscheid tussen regelingen van sociale bijstand en van sociale zekerheid. Bovenal
wordt door het Hof erkend dat er regelingen zijn die wegens de kring
van personen waarop zij van toepassing zijn, hun doelstelling, en de
wijze van toepassing gelijktijdig verwant zijn met de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Bepaalde uitkeringsregelingen kunnen
kenmerken vertonen van de sociale bijstand, bijvoorbeeld gezien de
toepassing van het behoeftecriterium en de afwezigheid van enige
voorwaarden omtrent voorafgaande premie- of bijdragenbetaling. Dit
sluit echter niet uit dat dergelijke regelingen tegelijkertijd dicht
kunnen aanliggen tegen de sociale zekerheid, doordat zij afzien van
een individuele beoordeling van het recht op uitkering en de begunstigden een wettelijk omschreven positie toekennen. Zulke regelingen
vervullen vaak een tweeledige functie: enerzijds het garanderen van
een bestaansminimum aan personen die volledig buiten het stelsel van
sociale zekerheid vallen, anderzijds het verzekeren van een aanvullend
inkomen aan personen die een ontoereikende sociale-verzekeringsuitkering genieten. De jurisprudentie van het Hof komt er op neer,
dat waar bepaalde bestaansminimumuitkeringen de betrokkenen een
duidelijke wettelijk gegarandeerde positie toekennen, en waar deze
uitkeringen mede (kunnen) fungeren als een aanvulling op ontoereikende sociale-zekerheidsregelingen, deze ondanks een eventuele na-
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tionale kwalificatie als 'bijstandsregelingen' toch onder de materiale
werkingssfeer van Vo. 1408/71 vallen.20

De gevolgen van deze jurisprudentie voor de plaats van de sociale
bijstand onder de materiele werkingssfeer van de verordening worden
echter voor een deel weer teniet gedaan. Het Hof is namelijk strikt
blijven vasthouden aan het uitgangspunt dat prestaties onder de werkingssfeer van Vo. 1408/71 een aanknopingspunt moeten hebben met

een van de in art. 4, lid 1 genoemde takken

van sociale zekerheid.
verordening
uitsluitend toepassing op bepaalde
Hierdoor vindt de
categoriale bijstandsregelingen die vanwege de kring van de gerechtigden waarop zij van toepassing zijn, in verband staan met een van
de traditionele sociale risico's, en niet op bijstandsregelingen met een
algemeen karakter (bijvoorbeeld, er wordt geen onderscheid gemaakt
naar de oorzaak van de staat van behoeftigheid, en/of de regeling
heeft een universeel geldingsbereik).
Het feit dat bijstandsregelingen met een algemeen karakter van het
materiele toepassingsgebied van Vo. 1408/71 zijn uitgesloten, betekent
niet dat het communautaire recht dergelijke stelsels geheel ongemoeid
laat. Art. 7 , lid 2 van Vo. 1612/68 verbiedt discriminatie naar nationaliteit bij de toekenning van "fiscale en sociale voordelen" in de
gaststaat van de werknemer. Het Hof heeft een zeer ruime interpretatie ontwikkeld van het begrip 'sociale voordelen'. Hieronder vallen
bijvoorbeeld treinkortingskaarten21, vrijstellingen voor schoolgeld22,
'geboortepremies23,, uitkeringen ter garantie van een bestaansminimum24 en, zo wordt aangenomen, de sociale bijstand in het al-

gemeen.

De toepassing van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 heeft tot gevolg dat LidStaten bij de toekenning van de sociale bijstand aan werknemers of
aan hun familieleden geen onderscheid mogen maken tussen eigen en

vreemde onderdanen.

Zie hieromtrent uitgebrcid, Hoofdstuk VI, (IV), 2.1.
HvJ 30 september 1975, zaak 32/75 (Cristini).
HvJ 13 februari 1985, zaak 293/83 (Gravier).
23. HvJ 14 januari 1982, zaak 65/81 (Reina).
24. HvJ 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hoeckx) en HvJ 27 maart 1985, mak 122/84
(Scrivner).
20.

21.
22.
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1.3

De noodzaak van een coherent cobrdinatieregime voor de

sociale

bijstand

Het blijkt dat

het communautaire recht toch invloed is gaan uit-

oefenen op de bijstandsrechtelijke positie van migranten. De vraag is
echter of de wijze waarop dit is gebeurd bevredigend is. Op basis van

de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn de voornamelijk op de
co8rdinatie van de sociale verzekeringen toegesneden bepalingen van
Vo. 1408/71 ook van toepassing op bepaalde bijstandsuitkeringen. Een
van de problemen die zich in dit verband voordoen, is dat bestaansminimumprestaties eventueel exporteerbaar zijn naar andere Lid-Sta-

ten. Los van de vraag of het Hof hiermee een ideale situatie heeft
geschapen, kan reeds worden vastgesteld dat als gevolg van de beperkingen ten aanzien van de materiele en personele werkingssfeer van

Vo. 1408/71 bepaalde gelijksoortige bijstandsregelingen in de ene
situatie wEl en in de andere situatie nitt vatbaar zijn voor exportering.
Een ander probleem heeft betrekking op de onduidelijkheid over de
vraag of bepaalde nationale bijstandsuitkeringen wel of niet onder de
Vo. 140871 vallen. Weliswaar hebben we gezien dat het Hof in zijn
jurisprudentie op dit punt bepaalde criteria heeft ontwikkeld, maar
erg hard zijn deze niet. Er is wat betreft de plaats van sociale-bijstandsuitkeringen onder de verordening sprake van grote onduidelijkheid waarachter nationale autoriteiten zich makkelijke kunnen verschuilen bij het niet van toepassing verklaren van de verordening op
bepaalde nationale regelingen.25
De toepassing van Vo. 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 op bepaalde bijstandsstelsels is niet een uitvloeisel van een ingrijpen van de
gemeenschapswetgever, maar van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie, die aan de hand van de schaarse aanknopingspunten binnen
het communautaire recht in concrete gevallen concrete oplossingen
25.
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Illustratief hiervoor is de houding van de Nederlandse regering, die er vanuit
gaat dat de RWW, de IOAW en de IOAZ nict onder de verordening komen. Of
deze opvatting overecnkomt met de criteria zoals die zijn aangelegd in de
communautaire jurisprudentie is zeer twijfelachtig, maar desalniettemin wordt
in de Nederlandse rechtspraktijk tot dusver grotendeels aan het standpunt van
de regering tegemoet gekomen. Zie hierover Hoofdstuk VI, (V), 2.2.
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heeft moeten bieden. De jurisprudentie heeft zich noodzakelijkerwijs
'ad hoc' ontwikkeld en heeft niet geleid tot afzonderlijke regelstelling
die rekening houdt met het specifieke karakter van de sociale bijstand en aanverwante regelingen. Dit betekent dat er geen sprake is
van een rationeel doordacht en coherent cotirdinatieregime van sociale-bijstandsstelsels; integendeel, de huidige stand van zaken vertoont leemtes en tegenstrijdigheden en veelal ook spelen weinig relevante omstandigheden een doorslaggevende rol in de wijze waarop het
communautaire recht moet worden toegepast. De huidige situatie nodigt uit tot actie van de gemeenschapswetgever. Inderdaad heeft de
Commissie in 1985 voorstellen aan de Raad gedaan die betrekking
26
hebben op de cotirdinatie van bepaalde bestaansminimumuitkeringen.
In deze voorstellen zijn nadere criteria ontwikkeld voor de toepasselijkheid van Vo. 1408/71 op bestaansminimumprestaties en voorts
zijn de exportmogelijkheden van deze prestaties aan banden gelegd.
De voorgestelde maatregelen konden echter nog niet rekenen op unanieme steun in de Raad. De behoefte aan een rationeel doordacht en
coherent systeem voor de co8rdinatie van de sociale bijstand blijft

niettemin actueel, hetgeen al moge blijken uit het feit dat de Commissie het voorstel recentelijk weer onder het stof vandaan heeft
gehaald om het opnieuw bij de Raad ter discussie te stellen.

2

De coOrdinatie van de sociale bijstand iii relatie tot het 5,rije verkeer van de burger'

2.1

De invloed van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer

Het recht op sociale bijstand en de verblijfsrechtelijke positie van de
vreemdeling zijn sterk met elkaar verstrengeld. Een van de aspecten
waarin deze verstrengeling tot uitdrukking komt, is dat in veel landen
het niet-permanente verblijfsrecht van vreemdelingen is gekoppeld aan
voorwaarden omtrent het beschikken over voldoende eigen middelen
van bestaan of het niet afhanketijk worden van de algemene middelen
van het gastland.27 Een vreemdeling die in een staat van behoeftigheid komt te verkeren en een beroep doet op een sociale-bijstands26.
27.

Zie COM(85) 369 def. van 18 juli 1985.
Zic hierover uitgebreid I Ioofdstuk IV, (IV), 3.3.2.
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uitkering loopt dus het gevaar zijn verblijfsrecht te verliezen met als
ultieme consequentie dat hij het land moet verlaten of wordt uitgezct.

Het recht op toegang en verblijf op het grondgebied in een vreemde
Lid-Staat dat in het kader van het communautaire vrije werknemersen zelfstandigenverkeer is gecrciterd, is niet afhankelijk van voorwaarden met betrekking tot het beschikken over voldoende eigen
middelen van bestaan of het afzien van een beroep op de algemene
middelen van het gastland. Dit betekent dat de bevoegdheid van de
Lid-Staten om begunstigde EG-onderdanen uit te wijzen op grond van
het feit dat deze in een staat van behoeftigheid verkeren of een
beroep doen op een sociale-bijstandsuitkering aan banden is gelegd.
Het probleem is echter dat bijstandsgerechtigden als economische
niet-actieven normaal gesproken niet kunnen worden aangemerkt als
begunstigden van de bepalingen inzake het vrije werknemers- en
zelfstandigenverkeer. Dit vrije verkeer betreft uitsluitend personen
wier activiteiten kunnen worden gerekend tot de productiefactor
arbeid. Dit zijn op de eerste plaats werknemers (artt. 48 t/m 51 EEG)
en op de tweede plaats zelfstandigen, die zich verplaatsen in het
kader van het recht op vrije vestiging (artt. 52 t/m 58 EEG) en het
vrije dienstenverkeer (artt. 59 t/m 66 EEG). Een vrij verkeer van
niet-actieven, waartoe ook de meeste bijstandsgerechtigden behoren,
is in het kader van het EEG Verdrag niet expliciet geregeld.

De uitsluiting van niet-actieven van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer is evenwel slechts een uitgangspunt dat op grond
van het primaire en secundaire gemeenschapsrecht op tal van terreinen wordt doorbroken.

Te denken valt bijvoorbeeld aan werknemers en zelfstandigen die hun
werkzaamheden in een vreemde Lid-Staat hebben beeindigd. Ten aanzien van deze categorieen bepalen richtlijnen dat zij onder voorwaarden een voortgezet verblijfsrecht hebben.28
Voorts moet rekening worden gehouden met de rechtspraak van het
Hof inzake het werknemers- en zelfstandigenbegrip. Hieruit blijkt dat
de grenzen tussen economisch actieven en economisch niet-actieven
nogal vloeiend zijn: ook personen die met arbeid een inkomen ver28.
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dienen dat beneden het nationale wettelijk gegarandeerde inkomen
ligt, kunnen als werknemer of zelfstandige in de zin van het Verdrag
worden aangemerkt, zelfs indien zij ter aanvulling van hun inkomen
een beroep doen op een sociale uitkering die is gefinancierd uit de
29
algemene middelen van het gastland.

Ook moet worden gewezen op de rechtspositie van personen als olltvangen van diensten in een vreemde Lid-Staat. Uit de rechtspraak
van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat ook niet-actieven,
bijvoorbeeld studenten en toeristen, mogelijkerwijs als zodanig worden
aangemerkt.30

Eveneens kunnen niet-actieven als familieleden van werknemers of
zelfstandigen bepaalde rechten aan het vrije-verkeersregime ontlenen.

31

Tenslotte is uit recente jurisprudentie van het Hof van Justitie gebleken dat onder bepaalde voorwaarden ook werkzoekenden een recht op
32
verblijf in een vreeinde Lid-Staat kunnen doen gelden.
De communautaire bepalingen inzake het recht op toegang en verblijf
van werknemers en zelfstandigen kunnen dus een zekere invloed uitoefenen op de rechtspositie van beperkte groepen economisch niet-actieven, waaronder ook bijstandsgerechtigden.
2.2

Naar een

vrij

verkeer van niet-actieven

De mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om zich vrij binnen het
grondgebied van de gemeenschap te verplaatsen zouden nog verder
toenemen indien in het kader van de gemeenschap zou worden besloten tot de instelling van een volledig vrij verkeer van de burger.
Al jaren lang gaan er binnen de Europese Gemeenschap stemmen op
de beperking van het toepassingsgebied van het vrije personenverkeer
tot economisch actieve personen op te heffen, om zo te komen tot
een daadwerkelijk 'vrij verkeer van de burger'. Weliswaar is een vrij
verkeer van niet-actieven niet strikt vereist vanuit de beperkte doelstelling van het functioneren van de gemeenschappelijke markt, maar
29.

30.
31.

32.

Zie HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81 (Levin); HvJ 3 juni 1986, zaak 139/85 (KempO.
In het bijzonder HvJ 31 januari 1984, zaak 286/82 en zaak 26/83 (Luisi en Carbone).
Zie uitgebreid hieronder Hoofdstuk VI, (III), 2.4.
Zie HvJ 26 februari 1991, zaak 292/89 (Antonissen).
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vanuit de integratiedoeistellingen van het EEG Verdrag en de onderlinge solidariteit tussen EG onderdanen is het slecht verdedigbaar dat
de voordelen die het Verdrag toekent aan werknemers en zelfstandigen, slechts beperkt toekomen aan niet-actieven.

De wens om het vrije verkeer van personen uit te breiden tot alle
burgers van de Gemeenschap is al tot uitdrukking gebracht in het
besluit van de regeringsleiders tijdens de Topconferentie in Parijs van
december 1974, waarin het zogenaamde (Sociaal-Actieprogramma) werd
goedgekeurd. Het eerste voorstel van de Commissie om te komen tot
een vrij verkeer van personen, onafhankelijk van de uitoefening van
een beroepsactiviteit, dateert uit 1979. 33 Dit voorstel, zoals later
gewijzigd34, is nooit door de Raad geaccepteerd. Ook een herziene
ontwerptekst voor een richtlijn inzake het verblijfsrecht van nietactieven, die in het voorjaar 1989 in de Raad werd besproken, kon
niet de goedkeuring van de regeringen van alle Lid-Staten wegdragen.
Daarop heeft de Commissie het laatste gewijzigde richtlijnvoorstel
geheel ingetrokken, om het te vervangen door nieuwe voorstellen voor
een drie-tal richtlijnen betreffende de toekenning van verblijfsrecht
aan respectievelijk studenten, personen die hun beroepsactiviteit definitief hebben gestaakt (post-actieven), en het verblijfsrecht in het
algemeen (overige niet-actieven).35 De drie richtlijnvoorstellen zijn 28
juni 1990 door de Raad aanvaard36, echter niet zonder belangrijke
beperkingen. Desalniettemin is een vrij verkeer van niet-actieven nu
voor een deel gerealiseerd.
2.3

Het probleem van het bestaansmiddelenvereiste

Bezien we de teksten van de diverse door de Commissie voorgestelde
ontwerprichtlijnen, dan blijkt dat bij het toekennen van een verblijfs33. Door de Commissic by de

34.
35.
36.
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Raad ingediend op 31 juli 1979, PB EG C 207 van

17 augustus 1979.
Door de Commissic by de Raad ingediend op 1 juli 1980, PB EG C 188 van 25

juli 1980.
Zie COM(89) 275 def van 26 juni 1989.
Zie Richtlijn 90/364/EEG betreffende het verblijfsrecht, PB EG L 180/26 van
13 juli 1990; Richtlijn 90/366/EEG betreffende het verblijfsrccht van studenten, PB EG L 180/30 van 13 juli 1987 en Richtlijn 90/365/EEG betreffende het
verblijfsrccht van werkncmers cn zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid
hebben beeindigd, PB EG L 180/28 van 13 juli 1980.
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recht aan niet-actieven, juist de positie van bijstandsgerechtigden
problematisch was. In de verschillende redacties van de richtlijnvoorstellen tot uitbreiding van het vrije-verkeersregime tot niet-actieven
speelde telkens het zogenaamde 'bestaansmiddelenvereiste' een centrale rol. De Lid-Staten vrezen ervoor dat het creeren van verblijfsrechten voor niet-actieven zal resulteren in een vergroting van een
beroep op de algemene middelen door personen uit andere Lid-Staten
die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Speciaal wordt gevreesd dat de creatie van een vrij verkeer van niet-actieven tot
gevolg zal hebben dat personen uit louter 'sociaal-toeristische' overwegingen gaan migreren, bijvoorbeeld om te profiteren van gunstiger
sociale voorzieningen, of om met behulp van dergelijke voorzieningen
te kunnen genieten van andere voordelen die de afzonderlijke landen
hebben te bieden, varierend van zonnige stranden tot een aantrekkelijk cultureel klimaat. Hoewel het de vraag is in hoeverre een dergelijke vrees gegrond is, werd telkens in de voorstellen bepaald dat
dc toekenning en het voortbestaan van het verblijfsrecht afhankelijk

is van de voorwaarde dat de betrokkene kan aantonen over voldoende
middelen van bestaan te beschikken en dat geen beroep wordt gedaan
op de 'middelen van het gastland'. Op deze wijze konden de Lid-Staten op effectieve wijze worden beschermd tegen een mogelijke verzwaring van het beroep op nationale voorzieningen bij een vrij verkeer van niet-actieven.
In de laatste groep van richtlijnvoorstellen van de Commissie was ten
aanzien van studenten het bestaansmiddelenvereiste komen te vervallen, terwijl voor post-actieven het vereiste aanzienlijk werd gerelativeerd. Alleen in het richtlijnvoorstel inzake het verblijfsrecht in het
algemeen (overige niet-actieven) werd het bestaansmiddelenvereiste
gehandhaafd. De Raad kon echter pas met de voorstellen instemmen,
nadat voor alle drie de richtlijnen het vereiste opnieuw onverkort

werd opgenomen. De betrokkenen moeten kunnen aantonen "over
toereikende bestaansmiddelen" te beschikken "om te voorkomen dat zij
tijdens hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van het gastland komen". De bedoelde bestaansmiddelen worden toereikend geacht
wanneer zij meer bedragen dan "het niveau van de middelen waaronder door het gastland aan zijn onderdanen bijstand kan worden
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verleend", of anders 'het niveau van het minimumpensioen in het
kader van de sociale zekerheid in het gastland uitgekeerd: 37
2.4

De betekenis van een coardinatie van de sociale bijstand in het

licht

van de totstandkoming van een vrij verkeer van niet-actieven

Nu een vrij verkeer van niet-actieven in de EEG is gerealiseerd onder
het voorbehoud van het bestaansmiddelenvereiste kan niet zozeer
worden gesproken van een directe correlatie tussen het vrije verkeer
van personen enerzijds en een co8rdinatie van de sociale bijstand
anderzijds. Behoeftigen die in het gastland afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering zullen normaal gesproken niet aan dit vereiste
voldoen. Daarbij kan er van worden uitgegaan dat het bestaans-

middelenvereiste in de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van nietactieven met zich meebrengt dat voor personen die van de sociale
bijstand afhankelijk zijn, de mogelijkheden tot het verkrijgen van een
recht op verblijf in een vreemde Lid-Staat ten opzichte van de huidige situatie niet wezenlijk verandert; in beginsel hebben de richtlijnen geen implicaties voor de mogelijkheden van de Lid-Staten om
personen uit te zetten op het grond van het niet-beschikken over
voldoende middelen van bestaan of het doen van het beroep op een
sociale-bijstandsuitkering. Er bestaat aldus vooralsnog geen noodzaak
om specifiek vanuit de realisatie van een vrij verkeer van niet-actieven over te gaan tot 'flankerende maatregelen' op het terrein van
de courdinatie van de sociale bijstand.
Indien evenwel een vrij verkeer van niet-actieven tot stand komt,
zonder dat aan de toekenning van het recht op toegang en verblijf
nadere economische voorwaarden worden gesteld, is de wijze waarop
aan een coi;rdinatie van de sociale bijstand gestalte wordt gegeven
wel degelijk relevant. Een daadwerkelijk vrijgemaakt personenverkeer
biedt personen die niet in hun eigen middelen van bestaan kunnen
voorzien, een volledig vrije keuze bij het bepalen van hun woon- of
verblijfplaats binnen het grondgebied van de Gemeenschap. Hiermee is
niet gezegd dat de creatie van een onbeperkt vrije personenverkeer
37. Zie art. 1 Richtlijn 90/364/EEG (overigc niet-actieven); art. 1 van dc studen-

ten-Richtlijn 90/366/EEG (evenwel zonder VeIWijzing naar de norm van sociale
bijstand of van een minimumpensioen) en art. 1 van de post-actieven-richtlijn
90/365/EEG.
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noodzakelijkerwijs grote migratiestromen van bijstandsafhankelijken
zal veroorzaken. Onderzoek op het gebied van intracommunautaire migratie toont aan dat migratiebewegingen moeilijk voorspelbaar zijn en
zich in ieder geval niet uitsluitend laten beinvloeden door vrije-ver38
keersmogelijkheden die op communautair niveau worden gerealiseerd.
Desalniettemin is het vanuit de optiek van een samenhangende communautaire regelgeving logisch dat het creeren van verblijfsrechten
voor alle niet-actieven gepaard gaat met regelstelling op het gebied
van het recht op sociale bijstand in een vreemde Lid-Staat en de
toepassing van bijstandsrecht in transnationale situaties in het algemeen.

De creatie van een vrij verkeer van de burger, zonder toepassing van
een bestaansmiddelenvereiste, ligt minder ver weg dan de realiteit van
vandaag zou vermoeden; aan het bestaansmiddelenvereiste in de richtlijnen voor niet-actieven kleven een aantal zwaarwegende bezwaren.

In het bijzonder rijst de vraag in hoeverre de toepassing van het
vereiste in overeenstemming is met het primaire gemeenschapsrecht.
Op de eerste plaats speelt hier een rol dat een groot aantal groepen
van niet-actieven zijn aan te merken als begunstigden van het vrije
werknemers- en zelfstandigenverkeer. Zij zijn voor hun verblijfsrecht

daarom niet noodzakelijk aangewezen op de recent ingevoerde richtlijnen. Of de bepalingen inzake het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer de toepassing van een bestaansmiddelenvereiste toestaan,
is voor sommige groepen van begunstigde EG-onderdanen reeds ontkend door het Hof van Justitie;39 voor andere groepen is de positie
nog onzeker.40 In ieder geval biedt het geldende vrije-verkeersregime

voor werknemers en zelfstandigen een belangrijk potentieel voor een
verdere uitbreiding van een vrij verkeer voor niet-actieven, zonder de
toepassing van een bestaansmiddelenvereiste.
38. Vgl. o.m. BOHNING, W.R, The Migration of Workers in the United Kingdom
and the European Community, Inndon, 1972; Zie voorts MUUS, Ph., 'Grenzeloos migreren?, Internationale migratic en de Europesc Gemeenschap na

1992' in: Migranten in het Europa van de Burger, Utrecht, 1989,25-31.
39. Zie de in voetnoot 30 van dit hoofdstuk vermelde uitspraken, alsmede HvJ 18
juni 1987, zaak 316/85 (Lebon)
40.
Zie hieronder Hoofdstuk VI, (III), 2.6.
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Op de tweede plaats is het de vraag of het bestaansmiddelenvereiste
in de richtlijnen voor niet-actieven zelf door het Hof van Justitic in
stand zal worden gehouden. Ervaringen met de jurisprudentie in het
verleden leren dat het Hof van Justitie geneigd is de bepalingen inzake het vrije verkeer zeer extensief te interpreteren, ten*jl uitzonderingen die op dit vrije verkeer zijn gecreeerd veelal tot minimale properties zijn teruggebracht. Hoewel eerdere uitspraken van het
Hof van Justitie geen rechtstreekse directe implicaties hoeven te
hebben voor de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste in de
richtlijnen, werpt de jurisprudentie toch een schaduw over de toekomstige toepassingsmogelijkheden ervan.

Het bestaansmiddelenvereiste dient echter ook te worden beschouwd
in het licht van zijn politieke wenselijkheid. De creatie van een volledige vrijheid van verkeer van Europese burgers is een belangrijke
politieke doelstelling in het kader van het realiseren van een daadwerkelijk geintegreerd Europa. Door economische voorwaarden te
stellen aan de toekenning van verblijfsrechten aan niet-actieven
wordt deze doelstelling in feite slechts ten dele gerealiseerd. Voor
het Europese Parlement was dit steeds een reden om zich tegen een
bestaansmiddelenvereiste uit te spreken of zich er kritisch over uit te
laten.41

De juridische en politieke problemen met betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste zoals vervat in de nieuwe richtlijnen inzake het
verblijfsrecht voor niet-aclieven, maken dat met de huidige stand van
het recht inzake het vrije personenverkeer nog geen eindpunt is
bereikt in het Europese integratieproces; het ideaal van een daadwer-

kelijk vrij gemaakt personenverkeer waarvan alle burgers kunnen
profiteren, ook zij die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering,
ligt nog steeds aan de horizon van een verenigd Europa. Reeds vanuit
dat oogpunt is een onderzoek naar de wijze waarop aan een coilrdinatie van de sociale bijstand gestalte kan worden gegeven geen nodeloze inspanning.

41.

20

Zie Resolutie van 17 april 1980, PB EG C 117 van 12 mei 1980, alsmede Resolutie van 13 april 1989 n.a.v. van verslagen A-89/89, A-72/89 en A-77/89.

HOOFDSTUK I
De relatie tussen een volledig vrij verkeer van niet-actieven en de
co8rdinatie van de sociale bijstand heeft ook nog een andere dimensie. Een colirdinatie van de sociate bijstand hoeft zich niet te beperken tot de regulering van uitkeringsrechten van bijstandsgerechtigden,
maar kan zich ook inlaten met de wijze van financiering van bijstandsuitkeringen die aan personen uit een vreemde Lid-Staat worden
toegekend. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een systeem
waarbij niet het gastland maar het thuisland van de betrokkene op
moet komen voor de kosten van de uitkering. Ook meer verfijnde
methoden van verdeling van de bijstandslasten kunnen worden overwogen, bijvoorbeeld via een communautaire deelname aan de financie-

ring van bijstandsuitkeringen. Maatregelen op het gebied van de financiering van bijstandsuitkeringen die worden toegekend aan onderdanen van vreemde Lid-Staten, zouden de nadelige consequenties van
een toegenomen beroep op de sociale bijstand dat mogelijkerwijs

optreedt als gevolg van een invoering van een onvoorwaardelijk vrij
verkeer van niet-actieven, kunnen mitigeren. Vanuit deze optiek zouden dergelijke maatregelen eveneens van belang kunnen zijn bij het
wegnemen van de schroom die thans bij enkele Lid-Staten bestaat, om
goedkeuring te verlenen aan voorstellen tot uitbreiding van het vrijeverkeersregime tot niet-actieven, ditmaal zonder een bestaansmiddelenvereiste...

VI

Uitgpngfpunten voor ecn onderzock

De rechtspositie van vreemdelingen in de sociale bijstand is een problematisch onderwerp. Vanaf de 19e eeuw is ten aanzien van personen
die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, een restrictief
vreemdelingenbeleid gevoerd en zijn staten zeer terughoudend geweest
bij de toekenning van zorg en bijstand aan behoeftigen. Geleidelijk
zijn staten ertoe overgegaan om op basis van wederkerigheid verdragen te sluiten met het doel de positie van behoeftige migranten,
zowel wat betreft het verblijfsrecht, als de toekenning van sociale
bijstand in het gastland, te verbeteren. Hierdoor is een deel van de
nationale bevoegdheden op het terrein van bejegening van armlastigen

overgeheveld naar het internationale vlak. In het kader van de Europese Gemeenschap heeft dit proces zich zeer geleidelijk afgespeeld,
niet zozeer als een gevolg van een weloverwogen besluitvorming van
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de regeringen van de Lid-Staten, maar veeleer van een dynamische
ontwikkeling van het gemeenschapsrecht.
Thans staat de Europese Gemeenschap aan de vooravond van de creatie van een vrij verkeer van de burger. In de huidige stand van het
gemeenschapsrecht zijn reeds grote groepen van personen (waaronder
zich ook bepaalde categorieen van behoeftige personen kunnen bevin-

den) gerechtigd tot vrij verkeer binnen de Gemeenschap. Het is niet
ondenkbaar dat in de toekomst de laatste beperkingen die aan een
volledig vrijgemaakt personenverkeer voor onderdanen van EG LidStaten in de weg staan, geheel uit de weg worden geruimd. Hierdoor
zullen alle EG-onderdanen, ongeacht hun financiele situatie, tot de
voordelen van het vrije-verkeersregime worden toegelaten. De communautaire regulering van sociale-bijstandsrechten van migranten kan bij
dit perspectief niet achterblijven. Het zou getuigen van een weinig
evenwichtige ontwikkeling van het gemeenschapsrecht indien behoeftigen zich mogelijkerwijs vrij mogen vestigen in een vreemde LidStaat, terwijl hun bijstandsrechtelijke positie blijft afhangen van een
chaotische combinatie van nationale regelgeving, non-communautaire
internationale verdragen en communautaire bepalingen die, zonder dat
deze hiervoor geschreven zijn, ook de sociale bijstand zijn gaan betreffen. De voortschrijdende Europese integratie vraagt om een bezinning over de mogelijkheden om te komen tot een coherente regelgeving inzake de co8rdinatie van de sociale bijstand. In dit onderzoek
wordt hiertoe een poging ondernomen.
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Doelstelling, afbakening en opzet van het onderzoek

I

Doelstelling en afbakening

De doelstelling van dit onderzoek is na te gaan wat de mogelijkheden
zijn om te komen tot een coherent communautair regime voor de
co6rdinatie van bijstandsregelingen. Hierbij wordt zowel aandacht
besteed aan het geldende coordinatierecht, voorzover dit een beinvloeding van de rechtsposilie van migranten in de sociale bijstand
met zich mee brengt, als aan de mogelijkheden voor een co8rdinatie
van de sociale bijstand in het licht van een vrij verkeer van de burger.

In het kader van de bespreking van het geldend communautaire recht
gaat het om een juridisch onderzoek naar de wijze waarop tot dusver
aan een coordinatie van de sociale bijstand gestalte is gegeven en het
aanduiden van leemtes, tekortkomingen en tegenstrijdigheden die in

het geldend recht besloten liggen.
Voor wat betreft de relatie tussen een vrij verkeer van de burger en
de co8rdinatie van de sociale bijstand geldt als doelstelling het aandragen van mogelijke coardinatiescenario's die bij een dergelijk vrij
verkeer een rol kunnen spelen.

Deze summiere omschrijving van de doelstellingen van het onderzoek
zou de indruk kunnen wekken dat hierna uitsluitend het Europese
Gemeenschapsrecht aan de orde wordt gesteld. Dit is echter niet het
geval. Veeleer wordt voor wat betreft de albakening van het onderzoeksveld uitgegaan van een beschrijving van de positie van migran-

ten in het bijstandsrecht, waarbij drie rechtsniveau's aan de orde
komen: het nationale recht, het non-communautaire internationale
recht en ten slotte het communautaire recht.
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Een bestudering van de positie van migranten in het bijstandsrecht
vanuit een zuiver nationaalrechtelijke invalshoek strekt tot een beeldvorming van de gemeenschappelijke kenmerken van de rechtspositie
van migranten in het sociale-bijstandsrecht van een aantal EG LidStaten. Een dergelijke beeldvorming stelt ons in staat om in latere
stadia van het onderzoek een beter inzicht te verkrijgen van de

intensiteit van de beinvloeding van communautairrechtelijke normen
op dit terrein.
Een bespreking van het non-communautaire internationale recht past
niet rechtstreeks in de onderzoeksfinaliteit. Wel levert het interessant
vergelijkingsmateriaal op voor het communautaire recht. Zo zou het
nauwelijks verantwoord zijn om de mogelijkheden voor een coilrdinatie van de sociale bijstand te bespreken op communautair niveau,
zonder daarbij aandacht te besteden aan wat op dit punt eerder is
gerealiseerd in het kader van de Raad van Europa via het Europees
Verdrag inzake sociale en medische bijstand. Evenzeer is het interessant om de invloed van EEG Vo. nr. 1408/71 op bijstandsregelingen af
te zetten tegen de invloed van inhoudelijk gelijksoortige coardinatieverdragen. In die zin vormt een bestudering van de invloed van niet-

communautaire verdragen op de rechtspositie van migranten in de
sociale bijstand een logische schakel tussen het nationale en het
communautaire niveau.

De positie van migranten in de sociale bijstand vanuit de communautaire invalshoek vormt de kern van het onderzoek; hier gaat het om
een bestudering van de systematiek in de communautaire regelgeving
zelf (of beter gezegd: het gebrek daaraan), om van daaruit, rekening
houdend met een crealie van een daadwerkelijk vrij verkeer van nietactieven, suggesties te doen voor een coherent EEG-stelsel voor een
co8rdinatie van de sociale bijstand.
Een tweede beperking die uit de beschrijving van de onderzoeksdoelstelling kan worden afgdlcid, is dat het onderzoek een juridisch ka-

rakter draagt. Aan deze beperking wordt weI strikt vastgehouden. Dit
betekent dat de rechtspositie van migranten in het sociale-bijstandsrecht wordt besproken vanuit de bestaande en eventueel nog in te
voeren nationale en gemeenschapsrechtelijke normenstructuur en niet
vanuit bepaalde sociologische, statistische of politicologische vraagstellingen.
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Hoewel deze beperking zich leent voor diepgaande theoretische en
wetenschappelijke bespiegelingen, beperken we ons hier tot het maken
van een aantal praktische kanttekeningen. Afgezien van de abstracte
vraagstelling of de juridische werkelijkheid zich makkelijk laat scheiden van sociologische of andere elementen, stuiten we met name op
het probleem dat een strikt juridische benadering slechts beperkt
inzicht verschaft in de bezwaren die kleven aan het geldend communautaire recht en de zin en mogelijkheden van een coherent regime
van een coilrdinatie van de sociale bijstand. Tal van niet-juridische

factoren spelen hier een rol, bijvoorbeeld: de invloed van het communautaire recht op migratiestromen binnen de Gemeenschap; de wijze
waarop vreemdelingen zich in een vreemde Lid-Staten integreren met
de nationale bevolking; financiele en budgettaire gevolgen van bepaalde communautaire maatregelen;;...; etc. Dat dergelijke factoren niet in
een multidisciplinaire benadering aan de orde komen, heeft niet alleen
te maken met de beperkingen van de (juridisch geschoolde) onderzoeker, maar ook met een welbewuste keuze slechts ten van de elementen van een co8rdinatie van de sociale bijstand als uitgangspunt
te nemen. Want hoewel zeer onderscheiden factoren van belang zijn
bij het denken over de noodzaak en de invulling van een EG courdinatieregime van de sociale bijstand, de juridische factor blijft een
zelfstandig bestudeerbaar element dat bij een eventuele realisatie van
een dergelijk regime niet over het hoofd kan worden gezien.
II

Opzet van het ondcrzock

Het onderzoek kan worden opgesplitst in vijf delen die elk een of
meer hoofdstukken beslaan.

In het eerste deel (hoofdstuk III) wordt bij wijze van situering ingegaan op de voor dit onderzoek relevante rechtsgebieden. Hierbij wordt
aandacht besteed aan het sociale-bijstandsrecht en het Europees sociale-zekerheidsrecht, alsmede aan enkele werkdefinities van begrippen
die in het onderzoek centraal staan. Voor wat betreft de situering
van het Europees sociale-zekerheidsrecht gaat het niet alleen om een

beschrijving van het EG vrije-verkeersregime en de coordinatie van
de sociale zekerheid, maar ook om een verslag van de discussie over
de harmonisatie van de sociale zekerheid (en de sociale bijstand!)
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zoals die in het kader van het Europees sociaal beleid wordt gevoerd.
Daarbij zal nog worden toegelicht dat dit onderzoek uitsluitend betrekking zal hebben op de communautaire beinvloeding van het nationale bijstandsrecht vanuit het vrije personenverkeer en de coilrdinatie van de sociale zekerheid. Het onderscheid dat in dit hoofdstuk
wordt opgeworpen tussen harmonisatie en co8rdinatie dient dus tevens
cen nadere afbakening van het onderwerp van onderzoek.

In het tweede deel gaat het om een behandeling van de positie van
migranten in het sociale-bijstandsrecht, geschilderd in het drieluik
van het nationale recht, het non-communautaire internationale recht
en het communautaire recht (hoofdstukken IV, V, VI).

Hoofdstuk IV betreft een min of meer losstaand onderzoek naar de
bijstandsrechtelijke positie van migranten, voorzover deze afhangt van
het positieve recht van een aantal EG-Lid-Staten, te weten Belgie,
Duitsland, Groot-Brittannit en Nederland. Zoals vermeld is het doel
van dit hoofdstuk inzicht te verschaffen in de nationaalrechtelijke
problematiek om zodoende in latere fasen een beter beeld te krijgen
van de communautaire beinvloeding op de rechtspositie van migranten
in de sociale bijstand. Allereerst wordt een summier beeld gegeven
van de respectieve nationale sociale-bijstandsstelsels, waarna aan de
hand van een vergelijkingsmodel wordt nagegaan op welke wijze deze
stelsels internationaal worden afgebakend via territorialiteits- en
nationaliteitscriteria. Afzonderlijk worden besproken de positie van
personen die zich (al dan niet tijdelijk) buiten de landsgrenzen bevinden en de positie van vreemdelingen die zich binnen de landsgrenzen bevinden. In het kader van dit laatste punt wordt ook aandacht
besteed aan het complexe onderwerp van de koppeling tussen het
recht op sociale bijstand en de verblijfsrechtelijke positie van de
betrokkenen.

In hoofdstuk V komt

de 'tussenschakel' van het non-communautaire
internationale recht aan de orde. Eerst wordt aandacht besteed aan
de invloed van het Europees Verdrag inzake sociale en medische
bijstand op de rechtspositie van migranten in het bijstandsrecht.
Vervolgens wordt ingegaan op de problematische positie van 'gemengde-prestatieregelingen' onder internationale co6rdinatieverdragen in-
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zake sociale zekerheid. Ten slotte volgen enkele opmerkingen over de
positie van staatlozen en vluchtelingen en de invloed van overige

verdragen.

Hoofdstuk VI heeft betrekking op een bespreking van het geldend
communautaire recht voorzover van belang voor de beinvloeding van
de rechtspositie van migranten in het nationale bijstandsrecht. Hierbij
is een onderscheid gemaakt tussen de invloed van enerzijds de communautaire normering inzake het verblijfsrecht en anderzijds Vo.
1408/71 en het communautaire discriminatieverbod. Wat betreft het
verblijfsrecht wordt nagegaan welke categorieen van personen als
begunstigden van het vrij-verkeersregime kunnen worden aangemerkt
en welke consequenties de bepalingen inzake het vrij verkeer hebben
voor de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste in het vreemdelingenrecht van de Lid-Staten. Speciale aandacht gaat uit naar de
nieuwe richtlijnen inzake het verblijfsrecht van niet-actieven: hoe
verhouden deze richtlijnen zich lot de overige bepalingen inzake het
vrije personenverkeer en welke problemen doen zich voor ten aanzien
van de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste dat in de

richtlijnen is opgenomen?
Wat betreft het tweede onderdeel dat betrekking heeft op Vo. 1408/71
en het communautaire discriminatieverbod wordt allereerst uitgebreid
stilgestaan bij het materiBle en personele toepassingsgebied van het
relevante communautaire instrumentarium. Hierbij wordt met name
aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het materiele toepassingsgebied zich mede uitstrekt tot sociale-bijstandsregelingen, en in hoeverre het personele toepassingsgebied mede economisch niet-actieve
personen omvat. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van het
communautaire instrumentarium op de positie van migranten in het
bijstandsrecht, enerzijds voor wat betreft de toepassing van nationaliteitscriteria en de koppeling met het vreemdelingenrecht, anderzijds
voor wat betreft de toepassing van het territorialiteitscriterium.

Voor alle drie de hoofdstukken is gekozen voor het maken van een
scherpe scheiding tussen het analyseren van de invloed van het geldend recht enerzijds, en een kritische beoordeling van de stand van
het geldend recht anderzijds. Deze benadering heeft als nadeel dat de
analyse van het geldend recht vaak beperkt is gebleven tot een op-
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somming van positiefrechtelijke implicaties en problemen, zonder dat
deze onmiddellijk in verband worden gebracht met kritische opvattingen die hierover in de rechtsliteratuur zijn geuit, en zonder te wijzen
op bepaalde tekortkomingen, gebreken en tegenstrijdigheden. Dit is de
leesbaarheid van de desbetreffende hoofdstukken niet altijd ten goede

gekomen. Wel is het scheiden van de beschrijving van de rechtswerkelijkheid en de opvattingen daaromtrent wetenschappelijk meer
verantwoord. De positie van migranten in het sociale-bijstandsrecht
wordt slechts beperkt beheerst door een duidelijke juridische nArmering. Met name waar het gaat om de invloed van het communautaire
recht, bestaat nogal eens de situatie waarbij hoogstens kan worden
gesproken van een mogelijke beinvloeding, zonder dat deze expliciet
in regelgeving of rechtspraak tot uitdrukking is gebracht. Het is in
dergelijke situaties beter om een onduidelijkheid in de stand van het
recht als zodanig vast te stellen, in plaats van onmiddellijk vanuit
eigen opvattingen tot bepaalde conclusies te komen. Een andere benadering zou pogingen om een objectieve beschrijving te geven van het
recht teveel voor de voeten lopen.

Voortbouwend op de kritische analyse van hoofdstuk VI, wordt tenslotte in het laatste deel ingegaan op de mogelijkheden van een cohe-

renr regime voor een courdinatie van bestaansminimumuitkeringen in
de EEG (hoofdstuk VII). Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan
co8rdinatiemogelijkheden in de sfeer van de regulering van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, als aan mogelijkheden met betrekking tot een verdeling van de financiele lasten die

voortvloeien uit de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan
migranten. Bij wijze van excursie wordt ten slotte nog een enkel
woord gezegd over de positie van asielzoekers en die van onderdanen
van derde landen in het algemeen.
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Situering van het sociale-bijstandsbegrip en het Europees
sociale-zekerheidsrecht

I

meen

Hoewel de termen zoals die tot dusver zijn gehanteerd (sociale bijstand, bestaansminimumuitkeringen, coardinatie van de sociale zekerheid, vrije verkeer van personen, etc.) verwijzen naar bekende gegevenheden, is er geen sprake van een conceptuele eenduidigheid ten
aanzien van deze begrippen. Het zou daarom niet verantwoord zijn om
onmiddellijk over te gaan tot een bespreking van de relatie tussen de
sociale bijstand en het communautaire recht zonder te beginnen met
een zekere begripsvorming van de voor dit onderzoek relevante
rechtsgebieden. De definiering van de sociale bijstand en het (Europees) sociale-zekerheidsrecht is echter een hachelijke bezigheid,
waarbij niet alleen juridische maar ook sociologische en economische
factoren een rol spelen. Zo zal bijvoorbeeld degene die enige kennis
wil opdoen van het Nederlandse sociale-zekerheidsbegrip reeds stuiten
op overvloedige literatuur waarin prominente wetenschappers een
levendige discussie voeren over de inhoud en de reikwijdte van dit
begrip, al dan niet in relatie tot andere begrippen zoals sociale zorg,
sociale bijstand en sociale verzekering.1 Iedere schrijver hanteert
daarbij eigen definities en criteria die vanuit de afzondertijke disciplines en invalshoeken zinvol zijn. Het is geenszins de bedoeling
van deze situering om aan discussies zoals die over het Nederlandse
1. Vgl. o.m. VELDKAMP, G.MJ., Sociale zekerheid - Inlciding tot de sociale zekerheid cn de toepassing ervan in Nederland en Belgit - Decl I Karakter en
geschiedenis, Deventer, 1978, 1-18; BERGHMAN, J., 'Kanttekeningen bij
Veldkamps sociale zekerheidsbegrip', in: Sociaal en Zcker, BOSCH, VAN DEN
FA.J. en DANCOT-DEVRIENDT, A.M. (cds.), Deventer, 1986, 27-39; JONG, B
DE, 'De verzekeringsgedachte in de sociale zekerheid', in: Sociaal en Zeker,
a.w., 65-79; NOORDAM, F.M., Sociaal bestuursrecht - Dcel 3 - Het sociaal
-

voorzieningenrecht, Alphen aan den Rijn, 1984, 13-16.

29

HOOFDSTUK III

sociale-zekerheidsbegrip een bijdrage te leveren. Veeleer gaat het om
een globale beschrijving van de onderhavige rechtsgebieden, waarbij
bij wijze van werkhypothese enkele uitgangspunten voor dit onderzoek worden gekozen.

Hieronder wordt allereerst ingegaan op de problematiek van de situe-

ring van het sociale-bijstandsbegrip (onderdeel II) en vervolgens
wordt aandacht besteed aan het communautair sociale-zekerheidsrecht

(onderdeel III).

II

De sociale bijstand

1

Van armenzorg naar een gegarandeerd bestaans,ninimum2

De sociale-bijstandsregelingen zoals wij die tegenwoordig kennen, verschillen sterk van de vroegere stelsels van armenzorg. Hoewel eind
19de, begin 20ste eeuw in de meeste staten de regeling van de
armenzorg een wettelijk kader had gevonden, bestond er geen rechts-

aanspraak op hulp. Integendeel, de verzorging van armen werd gezien
als een uitoefening "der deugd van liefdadigheid".3 De wettelijke
regelingen voorzagen hoogstens in een organisatorisch kader voor de
bedeling, maar lieten vorm en hoogte van de hulp volledig over aan
het discretionaire oordeel van de verschillende publieke en private
zorgverlenende instanties.

2.

3.
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Voor de geschiedenis van de armenzorg in landen van Europa, verwijs ik hier
naar de algemene bijdrage van HEPPLE, B. 'Welfare legislation and Wage Labour' in: The making of Labour I.aw in Europe, A Comparative Study of Nine
Countries up to 1945, HEPPLE, B. (ed.), London and New York, 1986, 115-153;
en voorts voor enkele afzonderlijkc landen: SCHULTE, B. en TRENK
HINTERBERGER, Sozialhilfe, eine Einfiihrung, Heidelberg, 1986,37-46; (Duitsland); ALFANDARI, E Action et aide sociales, Paris, 1987 (laatste druk: 1989),
2-10 (Frankrijk); DEACON, A. and BRADSHAW, J, Reserved for the poor, the
means test in British social policy, Oxford, 1983; OGUS, A.I., in: The evolution of social insurance, 1881-1981„ KOHLER. PA en ZACHER, H.F. in collaboration with PARTINGTON, M. (eds.), London, 1982, 151-265 (Groot-Brittannia); en DAM, J. VAN, c.s., Honderd jaren armenwet 1854-1954, maatschappelijke zorg in historisch perspectief, Alphen aan den Rijn, 1955; VALK, L
VAN DER, Van pauperzorg tot bestaanszekerheid, Armenzorg in Nederland
1912-1965, Delft, 1986 (Nedcrland).
Deze term wordt gebruikt door BOISSEVAIN, J.H.G. in zijn commentaar op de
Nederlandse Armenwet van 1854, De Armenwet, Arnhem, 1854, IX.
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Kenmerkend voor de armenzorg was de totale subsidiariteit ten opzichte van andere vormen van hulpverlening. Vanuit de overheersende
19de eeuwse ideologie van het economisch liberalisme was er voor de
staat geen primaire rol weggelegd voor het sociale welzijn van burgers. Personen werden geacht via arbeid zelf in hun bestaan te kunnen voorzien, en indien dit om de een of andere reden niet lukte,
dienden allereerst familieleden, vrienden, de kerk of andere charitatieve instellingen te worden aangesproken. Pas als andere vormen van
hulp niet voldoende waren en de betrokkene letterlijk onder de armoede dreigde te bezwijken, kon een beroep worden gedaan op bedeling in geld of natura.
De hoogte van de bedeling was niet afgestemd op een rationeel ontwikkelde notie van een bestaansminimum, maar hing sterk af van de
omstandigheden van het geva14; in ieder geval werd niet meer hulp
toegekend dan absoluut noodzakelijk was om in leven te blijven.
De armenzorg was nauw verbonden met het instituut van publieke
werkverschaffing. De arbeidsmoraal stond het niet toe dat behoeftigen
die in staat waren om arbeid ter verrichten, zonder tegenprestatie
aanspraak konden maken op zorg. Zij die niet vanwege ziekte, gebrek
of ouderdom waren uitgeschakeld (in het Engels zo typerend: 'the
able bodied'), werden gedwongen om deel te nemen in door de staat
georganiseerde vormen van werkvoorziening. Berucht zijn de werkhuizen waarin mannen en vrouwen maar evengoed ook jonge kinderen
in onwaarschijnlijk lange werkdagen onder miserabele arbeidsomstan-

digheden 7.\Nare, ongeschoolde handarbeid moesten verrichten.

De geschiedenis van de armenzorg wordt nog het meest gekenmerkt
door haar repressiviteit. Vooral gedurende de 19de eeuw, ten tijde
waarvan de staat zijn handen vrijwel geheel had teruggetrokken van
de verantwoordelijkheid in het maatschappelijke leven, en waarin
onder invloed van de industriele revolutie veel traditionele zorgver-

banden aan een einde kwamen, betekende afhankelijkheid van de
armenzorg een zware beproeving. In de eerste helft van deze eeuw
traden geleidelijk verbeteringen op; werkhuizen werden afgeschaft, de
4.

In Groot-Brittannie cchter werd door B.S. ROWNTREE reeds rond de ecuwwisseling een wetenschappelijk poging ondernomen om een min of meer objectief
bestaansminimumniveau uit te werken, Zic hierover o.m. ROSE, M.E., The
relief of Poverty, London, Basingstoke, 1982,20-34.
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voorwaarden voor toekenning van zorg werden nauwkeuriger omschre-

ven en in het algemeen nam de rol van de overheid in de bescherming van behoeftigen ten opzichte van andere charitatieve instellingen toe. Van een wettelijk gegarandeerd recht op een bestaansminimum, zoals we dat thans in veel landen kennen, was echter nog geen
sprake.

Na de Tweede Wereldoorlog komt de armenzorg, onder invloed van de
inmiddels ontstane sociale-zekerheidsgedachte, in een ander daglicht
te staan.

De sociale-zekerheidsgedachte vormt de uitdrukking van het besef dat
de strijd tegen de armoede en het garanderen van het financiele
welzijn van de bevolking in belangrijke mate tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoort, en dat de burger recht heeft op een
menswaardige levensstandaard.5
Naast het traditionele systeem van sociale verzekeringen had ook de
armenzorg een belangrijke rol te vervullen in het kader van de reali-

sering van de verantwoordelijkheid van de staat. De erkenning van
een recht op een menswaardige levensstandaard impliceerde evenwel
dat de toekenning van zorg niet langer werd gezien als een voortvloeisel van de liefdadigheidsrol van de overheid, maar als een sub-

jectief recht waarop de burger in geval van behoeftigheid aanspraak
kan maken. Dit laatste punt vormt bij uitstek het breekpunt tussen de
na-oorlogse sociale bijstandsregelingen en de voor-oorlogse stelsels
van armenzorg. Om uitdrukking te geven aan het idee dat de burger
niet langer afhankelijk mag zijn van de willekeur van de zorgverlenende instanties maar een recht op bijstand moet kunnen doen gelden, zijn in een groot aantal Europese staten de voorheen bestaande
armenzorgregelingen vervangen door nieuwe stelsels, die zich kenmerken door een meer nauwkeurige omschrijving van de rechtspositie

van uitkeringsgerechtigden. Zo trad in 1948 in Groot-Brittanit ter
vervan ng van de Poor Laws de National Assistance Act in werkinifi
vanaf 1953 spreekt met in Frankrijk niet meer van assistance publique
5. Over de opkomst van dc sociale zekerheidsgedachte en de betekenis daarvan,
zic o.m. DUPEYROUX, M., Ontwikkelingen en tendenties van de stelsels van
sociale zekerheid der lid-staten van de europese gemeenschappen en
groot6.
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in 1962 werd in de Bondsrepubliek het fursoropgevolgd
door
het Bundessozialhilfegesetz8; in ons eigen
gestelsel
land werd in 1963 met de invoering van de Algemene Bijstandswet de
Armenwet vervangen'; BelgiB introduceerde een aantal wetten ter
garantie van een minimuminkomen, waaronder in 1974 de Wet op het
10
Bestaansminimum ; .., in het jargon van internationale verdragen
11
doet de overkoepelende term 'sociale bijstand' zijn intrede.
maar van aide sociale .,

·

Tegenwoordig bestaan er binnen de Europese Gemeenschap in de
landen Belgit, de Bondsrepubliek, Denemarken, Groot-BrittanniB,
Ierland, en Nederland, als opvolgers van de traditionele armenzorg en

als onderdeel van de nationale bijstandsstelsels, algemene periodieke
bestaansminimumuitkeringen voor personen die niet in hun eigen middelen van bestaan kunnen voorzien. Deze uitkeringen worden toegekend aan ingezetenen, ongeacht de oorzaak van de staat van behoeftigheid. De regelingen stellen geen voorwaarden met betrekking tot
voorafgaande premie- of bijdragebetaling, zijn gefinancierd uit de
algemene middelen en werken met een middelentoets. De hoogte van
de uitkeringen is min of meer uniform vastgesteld voor onderscheiden
groepen van uitkeringsgerechtigden, of al naar gelang de situatie
waarin zij verkeren. Het recht op uitkering, alsmede de toepassing
van de middelentoets, zijn sterk geobjectiveerd in wettelijke voorschriften, zodat er in feite geen sprake is van een grote beleidsvrijheid bij de vaststelling van uitkering.12
Naast periodieke uitkeringen die uitgaan van een geobjectiveerde
vaststelling van de reguliere bestaanskosten, kennen de meeste bijstandsstelsels uitkeringen die zijn bedoeld voor bijzondere en incidentele bestaanskosten (dat wit zeggen kosten die de wettelijk erkende
minimale en geuniformiseerde basisbehoeften overschrijden). De wijze
waarop aan deze uitkeringen is vormgegeven, verschilt sterk van land
Code la famille et de l'aide sociale, DEcret van 24 januari 1956.
Bundessozialhilfegesetz, 10 juni 1961, BGBL L S. 815.
9.
Algemene Bijstandswet, 13 juni 1963, Stb. 284.
10. Wet op het Bestaansminimum, 7 augustus 1974, Stbl. 18 september 1974. Overigens kan deze wet strikt juridisch gesproken nict worden aangemerkt als
een opvolger van het traditionele onderstandssysteem. Zie hieronder p. 78.
Zie bijvoorbecld het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bij11.
stand, 11 december 1953, Parijs, Trb. 1954, 100 en 200.
Vgl hieromtrent de conclusies van DELEECK H. en CANTILLON, B., 'Het
12.
waarborgen van een minimuminkomen' in: Sociaal en zeker, a.w., 39-57,49-50.
7.
8.
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tot land.13 Soms worden de uitkeringen toegekend als een aanvulling
op de 'reguliere uitkering'; vaak ook bestaat er een min of meer
losgeweekt stelsel voor uitkeringen voor bijzondere kosten. Een algemeen gemeenschappetijk kenmerk is wel dat de regelingen voor bijzondere bestaanskosten de uitkerende instanties een veel grotere
beleidsvrijheid geven bij de toekenning en de vaststelling van de

vorm (in geld, geldlening, in natura, etc.) en

de hoogte van uitkerin-

14

gen.

De bijstandsstelsels in Zuid-Europese landen, onder meer Griekenland,
Italic, portugal en Spanje, verkeren duidelijk in een minder ver ontwikkeld stadium. Van algemene minimumuitkeringen ter garantie van
een bestaansminimum, die zich als vangnet in het sociale-zekerheidstelsel situeren, is geen sprake. Daarentegen bestaan er onderstandssystemen, uitgevoerd door lokale overheden en charitatieve instellingen, die in het geheel niet, of slechts zeer rudimentair in wettelijke
voorschriften zijn vastgelegd, en die eigenlijk nog sterk gelijken op
de voor-oorlogse armenzorg.15 Naast de traditionele vormen van onderstand heeft zich een bonte verzameling van categoriale regelingen
ontwikkeld die voorzien in uitkeringen voor zeer specifieke behoeftesituaties en zeer kleine groepen van personen, varierend van blinden, gehandicapten, wezen, tot slachtoffers van aardbevingen en verongelukte zeelieden.16 Medische en sociale bijstand zijn vaak sterk
geintegreerd.

Het Franse bijstandsstelsel, zoals vastgelegd in de Code de la famille

et de l'aide sociale, nam tot voor kort een soort tussenpositie in

tussen de noordelijke en de zuidelijke Europese landen. Enerzijds was

13. Ibidem, zie ook de beschrijvingen van dc nationale bijstandsstelsels, hieronder
Hoofdstuk IV, (III).
14. Ibidem
Summiere beschrijvingen van de bijstandsstelsels in deze landen zijn te vinden
in Social assistance benefits, in cash and in kind in the Council of
Europe
Member States and in Finland, Council of Europe, Strasbourg, 1982. Zie voorts
de relevante passages in PIEI'ERS, D.C.H.M. en SCHELL, J.L.M., c.s.
Inleiding
tot het Sociate Zekerheidsrecht van de landen van de Europese Gemeenschap,
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Commissie Onderzoek Socialc Zekerheid, Delft, 1990.
16. Vgl. enkele van de regelingen opgesomd in Annex I van het Europees Verdrag
betreffende sociale en medische bijstand.
15.
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dit stelsel geheel van categoriale aard en ontbrak een algemene bestaansminimumuitkering, anderzijds zijn de uitkeringsregelingen van
het bijstandsstelsel ondergebracht in een samenhangend juridisch
systeem, en wordt algemeen erkend dat de betrokkenen een subjectief
recht op uitkering toekomt.17 In december 1988 is aan het Franse
bijstandsstelsel echter een nieuwe uitkeringsregeling toegevoegd die
het categoriale systeem heeft voorzien van een bodem. Het gaat hier
om de teve,lue mini,num d'insenion, een algemene bestaansminimumvoorziening voor personen die niet over voldoende middelen van bestaan beschikken. 18
2

Het probleent van de afbakening van het sociale-bijstandsbegrip

De discussie in de binnen- en buitenlandse literatuur over het onderscheid tussen de sociale bijstand en andere vormen van sociale zekerheid, met name de sociale verzekeringen, is bijzonder verwarrend. Terecht is door VELDKAMP opgemerkt dat de meeste theoretische uiteenzettingen over dit onderwerp gekleurd zijn door een sociaal-politieke waardering, waardoor beschouwingen reeds een goed- of afkeuring van het ene of het andere stelsel tot uitdrukking brengen; er
heerst, zo stelt de schrijver, op dit stuk een Babylonische spraak-

verwarring.

19

Het hoofdprobleem dat zich bij deze afbakening voordoet, is dat de
traditionele onderscheiding tussen de sociale bijstand enerzijds en
andere vormen van sociale-zekerheidsrechtelijke bescherming anderzijds, met name de sociale verzekeringen, in toenemende mate aan

vervaging onderhevig is. Sinds de sociale bijstand uitgaat van een
subjectief recht op uitkering, en niet langer wordt beschouwd als een
vorm van liefdadigheid, kan het element van discretionariteit bij de
toekenning van prestaties niet meer worden opgevoerd als een wezenskenmerk van deze vorm van inkomensbescherming ten opzichte
van andere vormen. Integendeel, de erkenning van een subjectief
recht op uitkering impliceert dat de sociate bijstand als het ware zij
aan zij met sociale-verzekeringsregelingen opereert om aan de hoofd17.

Vgl. ALFANDARI, E, a.w. (198D, 75-81

18. Zie Code de la famille et de'1'aide sociale, Ann. IV. Voor

een uitgebreide beschrijving van deze regeling zie ALFANDARY, E., a.w. (1989), 684-711.
19. VELDKAMP, G.M.J., a.w. (1978), 13-14.
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doelstelling van de sociale-zekerheidsgedachte, het garanderen van
een recht op een toereikende levensstandaard, gestalte te geven. 20
In deze omstandigheden dient de afl)akening van het sociale-bijstandsbegrip tot uitdrukking te komen in andere onderscheidende criteria,
waarbij bijvoorbeeld kan worden gewezen op de doelstelling van de
desbetreffende regelingen of de juridische vormgeving daarvan. Wat
betreft dit laatste punt wordt vaak gewezen op twee factoren die
typisch zijn voor het bijstandskarakter van wettelijke stelsels. Op de
eerste plaats de wijze van financiering (uit de algemene middelen in
plaats van uit premie-opbrengsten) en op de tweede plaats de toepas-

sing van een middelentoets.21 In de praktijk is het onderscheidend
vermogen van beide elementen echter relatief.
Bezien we de wijze van financiering, dan blijkt dat sociale-verzekeringsstelsels veelal niet uitsluitend uit premiebijdragen worden gefi-

nancierd, maar vaak ook voor een deel uit de algemene belastingopbrengsten.22 De middelen van sommige sociale-verzekeringsstelsels,
bijvoorbeeld het Deense sociaal-pensioenstelsel worden zelfs geheel
opgebracht uit de algemene middelen. Overigens laat zich vanuit een

economisch-sociologische invalshoek de vraag stellen wat het belang
is van het onderscheid tussen financiering uit de belasting- en premie-opbrengsten; in toenemende mate valt in dit verband de opvatting
te beluisteren dat dit onderscheid in feite weinig doorslaggevend is.23

Op het punt van de toepassing van de middelentoets moet worden
vastgesteld dat deze factor zich niet langer exclusief op het domein
van sociale-bijstandsregelingen situeert. Recent rechtsvergelijkend
onderzoek naar de toepassing van de middelentoets in sociale-zekerheidsstelsels van een aantal EG Lid-Staten 4 heeft aangetoond dat
deze toets eveneens kan worden aangetroffen in een groot aantal
20. In deze zin uitdrukkelijk PERRIN, G., 'Les prestations non contributives et la
sdcuritd sociale', Droit Social, 1963, 179-183, 179.
21. Vgl. en SCHELL, J.L.M. en PIEIERS, D.C.H.M., De middelentoets in

rechtsvergelijkend perspectief, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid, Delft, 1989, 174.
22.
Vgl MOUTON, P., Financing social security, the options: an international
ananlyses, ILO, 1984, 9-24
23. Ibidem, 29. Zie voor wat betreft de Nederiandse discussic o.m. HOFSTRA, HJ.,
'De financiering van de sociale zekerheid', SMA, 1261-1267; GEPPAART,
Ch.PA., 'Over verwantschap tussen sociaal verzekeringsrecht en belastingrecht', SMA, 1980, 824-829. Meer waarde aan het onderhavige onderscheid
wordt nog gehecht door JONG, B. DE, a.w., 71-72.
24.
Vgl. SCHELL, J.L.M. cn PIEI'ERS, D.C.H.M., a.w. (1989).
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stelsels met een verzekeringskarakter. De onderzoekers stelden vast
dat middelentoetsing in sociale-verzekeringsregelingen vooral een rol
speelt in de sfeer van toeslagen in verband met gezinslasten, zoals
die onder meer voorkomen in de uitkeringsstructuur van de landen
Belgie, Ierland, Groot-Brittannie en in zekere mate ook in
Denemarken. Daarnaast speelt de middelentoets in een aantal landen
een rol in het kader van het ouderdomspensioen (Duitsland, Belgie en
Denemarken) en in het kader van nabestaandenpensioenen (Duitsland,
Belgit, Denemarken en Frankrijk). In de Nederlandse sociale verzekeringen wordt een middelentoets (vooralsnog25) uitsluitend toegepast in
het kader van het recht op een toeslag voor de echtgenoot in de

AOW.
Uit het feit dat inkomensafhankelijke uitkeringen ook voorkomen in
de sociale-verzekeringssfeer kan ook worden afgeleid dat de functie
van het garanderen van bestaansminimum, niet uitsluitend is voorbehouden aan de sociale bijstand.

Hoewel bepaalde structuurkenmerken die traditioneel worden toegeschreven aan de sociale bijstand, ook voorkomen in sociale-verzekeringsregelingen, is het onderscheid sociale bijstand sociale verzekeIn
ieder
geval kan op dit
ring niet geheel zonder betekenis geworden.
de sociale
alle
landen
van
de
EEG
worden
vastgesteld
dat
in
punt
een
worden
beschouwd
als
steeds
afzonderlijke
verzekeringen nog
categorie die op grond van bepaalde nationaal gangbare criteria van
26
andere vormen van inkomensbescherming wordt onderscheiden.
Het afbakeningsprobleem van de sociale bijstand is hier evenwel
slechts ten dele mee geholpen. In de afgelopen decennia zijn in een
aantal Europese staten nieuwe uitkeringsregelingen tot stand gekomen
die los staan van de uitkeringsregelingen die kunnen worden aangemerkt als de 'historische opvolgers' van de traditionele armenzorgsystemen, maar die niettemin qua aard en structuur dicht tegen deze
25. Uit de SER adviesaanvrage met bctrekking tot de invoering van een weduwnaarspensioen in de AWW van 16 juli 1988, blijkt het voornemen van de
Nederlandse regering om uitkeringen op grond van deze wet onderhevig te
maken aan cen middelentoets. Zie hierover ROOIJ, J. VAN, 'Herzicning van dc
AWW, recht op weduwnaarspensioen', Ars Aequi, 1988, 994-117.
Zie hieromtrent telkens de cerste paragraaf van de bespreking van de afzon26.
derlijke nationale sociale zekerheidsstelsels van de EG Lid-Staten in PIETERS,
D.C.H.M. en SCHELL, J.L.M., a.w. (1990).
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regelingen aanleunen.27 Het gaat hier om een restcategorie van 'gemengde prestaties' die zich als het ware tussen de traditionele sociale
bijstand en de sociale verzekeringen situeren. Ze hebben vaak als
functie het garanderen van een bestaansminimum aan bijzondere cate-

gorieen van personen die geen of slechts ontoereikend aanspraak
kunnen maken op sociale-verzekeringsprestaties, en ten aanzien van
wie de wetgever het wenselijk achtte dat ze niet volledig afhankelijk
worden van het algemene sociale-bijstandsstelsel. Typische categorieen
van gemengde- prestatiegerechtigden zijn gehandicapten en ouderen;

ook werklozen die geen recht (meer) hebben op uitkeringen krachtens
de werkloosheidsverzekering, kunnen mogelijkerwijs als zodanig worden aangemerkt.28 Gemengde-prestatieregelingen worden veelal gefinancierd uit de algemene middelen, stellen geen voorwaarden ten
aanzien van voorafgaande premie- of bijdragebetaling en kennen bepaalde vormen van middelentoetsing, zij het dat deze vaak een minder
omvattend karakter dragen dan de middelentoets zoals die wordt
toegepast in het kader de traditionele bijstandsstelsels. Met de stelselsherziening zijn in Nederland een aantal regelingen tot stand gekomen die eventueel als gemengde prestaties kunnen worden beschouwd:
de TW, de IOAW en de IOAZ.29
In hoeverre kunnen ook gemengde-prestatieregelingen als 'sociale bijstand' worden aangemerkt? Een antwoord op deze vraag hangt geheel
af van de criteria die men terzake hanteert. Opvallend is dat in veel
landen de sociale bijstand als directe opvolger van de armenzorg niet
langer als een afzonderlijke categorie wordt aangeduid, maar is opgegaan in nieuwe indelingen, waarbinnen zowel de traditionele sociale
bijstand als andere regelingen, waaronder ook gemengde prestaties,
onder 66n noemer worden gebracht.30 Bijvoorbeeld, in Nederland
wordt vaak gesproken van "sociale voorzieningen", in de Bondsrepubliek van "soziale Hilfe und Fihrderung", in Groot-Brittannie van
"means-tested benefits". In weer andere landen wordt echter nog
steeds uitgegaan van een afzonderlijk bijstandsconcept, bijvoorbeeld
Vgl. PERRIN, G., a.w. (1963).
veel landen heeft de werkloosheidsonderstand in meer of mindere mate
onafhankelijk van de armenzorg en sociale bijstand ontwikkeld.
29.
Zie hieronder Hoofdstuk IV, (III), 4.3.4.
30. Vgl. de cerste paragrafen van de situeringen van nationale bijstandsstelsels
hierna in Hoofdstuk IV.
27.

28. In
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in Frankrijk waar het begrip "aide sociale" een vastomlijnde betekenis
toekomt naast het begrip "sacurita sociale", dat mede een groot aantal
regelingen met een gemengd karakter omvat. Een duidelijke gemeenschappelijke structuur binnen de verschillende nationale indelingswijzen kan niet worden onderkend.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de afl,akening van het socialebijstandsbegrip een zeer moeilijke, ja vrijwel een onmogelijke opgave
is geworden. Indien wordt uitgegaan van bepaalde structuurelementen
die geacht worden kenmerkend te zijn voor de sociale bijstand, met
name de wijze van financiering en de toepassing van een middelen-

toets, dan dijt het sociale-bijstandsbegrip uit over het gehele spectrum van het sociale-zekerheidsrecht, waaronder ook een groot aantal
sociale-verzekeringsregelingen. Indien van de andere kant wordt aangesloten bij nationale categoriseringen, dan blijkt weliswaar dat de
sociale verzekeringen een min of meer duidelijk afgebakend gebied
vormen, maar dat het sociale-bijstandsbegrip zelf, voorzover hiervan
reeds kan worden gesproken, van land tot land verschillend is en
vooral een diffuus beeld oplevert wat betreft de positie van bepaalde

gemengde-prestatieregelingen.

Bij afwezigheid van een duidelijk vastomlijnd bijstandsbegrip, kan
hoogstens op grond van eigen criteria een bepaalde afbakening gestalte krijgen. Een criterium dat door bepaalde auteurs wordt gebruikt, is dat van de 'subsidiariteit' van de sociale bijstand; de sociale bijstand zou zich dan van andere vormen van sociale-zekerheidsregelingen onderscheiden door het feit dat pas met succes op

een bijstandsuitkering een beroep kan worden gedaan, als de mogelijkheden om via andere prestaties een toereikende levensstandaard te
verkrijgen volledig zijn uitgeput. Zonder te willen afdoen aan het
gerechtvaardigd karakter van dit onderscheidingscriterium, moet evenwel op het beperkte karakter ervan worden gewezen. De toepassing
van het 'subsidiariteitscriterium' sluit bepaalde uitkeringsregelingen
uit, die qua karakter en vormgeving zeer identiek kunnen zijn aan
uitkeringsregelingen die op grond van dit criterium worden binnengesloten. Om in dit verband dicht bij huis te blijven: periodieke uitkeringen op grond van de ABW zouden de toets van het 'subsidiariteitscriterium' doorstaan, maar uitkeringen op grond van de op de

39

HOOFDSTUK III

ABW gebaseerde RWW, of de IOAW en de IOAZ niet... Bovendien
houdt het subsidiariteitscriterium geen rekening met de tendens om
vanuit de traditionele bijstandsregelingen weer voorliggende voorzieningen te creeren, zoals in Nederland bijvoorbeeld de studiefinanciering en de Regeling Opvang Asielzoekers.
Hieronder zal verder worden uitgegaan van een eigen sociale-bijstandsbegrip dat voor de doeleinden van dit onderzoek het meest
geBigend en praktisch is. Op welke wijze aan de werkdefinitie invulling is gegeven, wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

3

Werkdefinities van de sociale bijstand en gemengde prestaties; het
concept van bestaa,ismi,ii,ntimuitkeringen

Bij de invulling van de begrippen zoals die in dit onderzoek worden
gehanteerd, is aangesloten bij de criteria zoals die zijn ontwikkeld in
de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot de
materitle toepassingssfeer van Vo. 1408/71. Deze benadering heeft als

voordeel dat bij de bespreking van de invloed van het communautaire
sociale-zekerheidsrecht op de rechtspositie van migranten in de sociale bijstand wordt aangesloten bij begrippen en termen die in het
geldend communautaire recht een specifieke inhoud hebben gekregen.

Het sociale-bijstandsbegrip zoals dat is ontwikkeld door het Hof van
Justitie, is reeds aan summier aan de orde gekomen in het inleidende
hoofdstuk van dit onderzoek. Door het Hof wordt erkend dat bepaalde
prestaties, gezien het feit dat zij behoefte als voornaamste toekenningscriterium hanteren en de afwezigheid van enige voorwaarden met
betrekking tot het vervullen van tijdvakken van premiebetaling of van

verzekering, kenmerken van de sociale bijstand kunnen vertonen. Dit
betekent echter nog niet noodzakelijkerwijs dat dergelijke regelingen
van het materiale geldingsbereik van de verordening zijn uitgesloten.
Indien de regeling met een bijstandskarakter de begunstigden een
wettelijk omschreven positie toekent in de zin dat wordt afgezien van
een individuele beoordeling van het recht op uitkering en indien de
regeling is te herleiden tot een van de in art. 4, lid 1 Vo. 1408/71
genoemde takken van sociale zekerheid, kan de verordening toch toepassing vinden.
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Voor de doeleinden van onze werkdefinitie van het sociale-bijstandsbegrip wordt in beginsel geheel uitgegaan van het formele criterium
van de toepasselijkheid van Vo. 1408/71. Onder 'de sociale bijstand'
wordt aldus begrepen alle uitkeringsregelingen die niet onder het
materiele geldingsbereik van de verordening vallen, of omdat ze of
niet zijn te herleiden tot een van de takken van sociale zekerheid, of
omdat ze gezien een discretionariteit bij de toekenning van het recht
op uitkering de begunstigden geen wettelijk gegarandeerde positie
geven. Hierbij dient echter wel de aantekening te worden gemaakt dat
uitkeringsregelingen die noch zijn te herleiden tot het risico behoef-

te, noch tot een van de in art. 4, lid 1 Vo. 1408/71 opgesomde sociale-zekerheidstakken, bijvoorbeeld, de studiefinanciering, huursubsidies, specifieke medische voorzieningen, ..., buiten beschouwing

blijven.

Uit

de jurisprudentie van het Hof van Justitie kan nog een bijzondere

uitkeringscategorie worden gedestilleerd. Het betreft hier regelingen,
waarvan het Hof erkent dat ze een zeker bijstandskarakter hebben,
maar die gezien het feit dat ze de betrokkenen een wettelijk gegarandeerde positie toekennen en te herleiden zijn tot de opsomming
van art. 4, lid 1 Vo. 1408/71 wal onder het toepassingsgebied van de
verordening komen. Deze categorie zal voor de doeleinden van onze
werkdefinitie worden aangeduid met de term gemengde prestaties.

Ten slotte, soms zal het nodig zijn om in een bepaald zinsverband te
refereren naar het geheel van bijstandsachtige prestaties, die zowel
binnen als buiten de materiele werkingssfeer van Vo. 1408/71 vallen.
Om dan te vermijden dat telkens de omslachtige formulering moet
worden gebruikt van 'de sociale bijstand en gemengde-prestatierege-

lingen', introduceren wij hier de overkoepelende term: bestaans,nini,ilunwitkeringen.
III

1.

Het communautair

sociale-zekerheidsreclit

Algenteen
Onder communautair recht wordt hier verstaan het recht zoals dat
wordt beheerst door de oprichtingsverdragen van de Europese Ge-
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meenschappen, dat wil zeggen het EGKS verdrag31, het EEG verdrag32 en het EGA verdrag33 (allen met de daaraan gehechte overeenkomsten en protocollen, alsmede de latere aanvullingen en wijzigingen).
Het aantal bepalingen in de oprichtingsverdragen dat direct betrekking heeft op de sociale zekerheid, is op tan hand te tellen. Art. 51

EEG bepaalt dat de Raad maatregelen vaststelt welke op het gebied
van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming
van het vrije verkeer van werknemers. In art. 118 EEG wordt de
sociale zekerheid als een van de terreinen genoemd ten aanzien waarvan de Commissie de taak heeft een nauwe samenwerking tussen de
Lid-Staten te bevorderen.

In het EGKS verdrag is in art. 69, lid

4 vastgelegd dat de Deelnemende Staten onderling nagaan welke regelingen noodzakelijk blijven
teneinde te voorkomen, dat bepalingen met betrekking tot de sociale
zekerheid een belemmering vormen voor de verplaatsing van werknemers.

Het EGA verdrag bevat in het geheel geen directe verwijzingen naar
de sociale zekerheid.

Toch is de bemoeienis van de Gemeenschapsinstellingen met de sociale
zekerheid groter dan de schaarste van de direct relevante verdragsbepalingen doet vermoeden. Enerzijds valt de sociale zekerheid onder
de ruimere verdragsdoelstellingen zoals onder meer tot uitdrukking
komend in artt. 2 en 117 EEG (het bevorderen van de levensstandaard
en de arbeidsvoorwaarden), anderzijds hebben de instellingen op grond
van bepalingen in het EEG Verdrag bepaalde ruime bevoegdheden die
op het terrein van de sociale zekerheid kunnen worden aangewend
(bijvoorbeeld artt. 100 en 235). Inderdaad zijn op communautair vlak
enkele terreinen maatregelen genomen, of worden maatregelen overwogen die (kunnen) ingrijpen in de werking of de inhoud van het
nationale sociale-zekerheidsrecht.
31. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 18
april 1951, Parijs.
32. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 27 maart
1957, Rome.

33. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, 17
april 1957, Brussel.
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Bij de bemoeienis van de internationale rechtsorde met het socialezekerheidsrecht kan een onderscheid worden gemaakt tussen een
courdinatie en een harmonisatie van de sociale zekerheid. Zoals reeds
is gesteld in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek, gaat het bij de
coBrdinatie om specifieke technieken, zoals vastgelegd in een groot
aantal bi- en multilaterale verdragen, waarbij de werking van de
nationale sociale-zekerheidsstelsels met elkaar wordt verbonden of op
elkaar wordt afgestemd. Het doel van deze technieken is om bij
grensoverschrijdende gevallen (bijvoorbeeld grensarbeid, detachering,
vestiging in het buitenland, etc.) wetsconflicten te regelen en de
betrokkenen te beschermen tegen de nadelen die uit de territoriale
beperktheid van nationale sociale-zekerheidsstelsels voortvloeien.
De harmonisatie vormt een mindere duidelijk afgebakend rechtsgebied
dan de co8rdinatie. Het gaat bij de harmonisatie om het invoeren van
gemeenschappelijke elementen in de nationale sociale-zekerheidsstelsels; de mate waarin, de wijze waarop, en de argumenten waarmee
dit plaats vindt, kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Bekende
harmonisatie-instrumenten op multilateraal niveau zijn de reeds vermelde ILO Conventie nr. 102 4 en de door deze Conventie geTnspi35
reerde Europese Code inzake sociale zekerheid.

Ook op communautair niveau kan een onderscheid worden gemaakt
tussen harmonisatie en co8rdinatie. De courdinatie heeft gestalte
gekregen in twee op art. 51 EEG Verdrag gebaseerde verordeningen,
te weten: Vo. 1408/7136 en 574/72.37 Deze verordeningen, die overigens sterke overeenkomsten vertonen met de inhoud van veel bi- en
multilaterale cobrdinatieverdragen38, ontlenen hun specifieke communautaire belang aan het bevorderen van het vrije personen verkeer
binnen de Gemeenschap.
Bij de harmonisatie zijn andere doelstellingen in het geding dan bij
de co8rdinatie. De voornaamste rechtsbasis voor een harmonisatie van
Zie hierboven Hoofdstuk I, voctnoot 19.
35. 16 april 1964, Straatsburg, Trb. 1965, 47, evenals Trb. 1967, 53 en 1975, 71. In
het Verdrag zijn bepaaide minimumeisen m.b.t. de inrichting, de werkingssfeer

34.

en het niveau van bescherming van sociale-zekerhcidsstelsels geformuleerd.

Zie Hoofdstuk I, voetnoot 8.
Zie Hoofdstuk I, voctnoot 9.
38. Over de overeenkomsten en verschillen tussen Vo. 1408/71 en bi- en multilaterale codrdinatieverdragen, zie SCHULER, R, a.w. (1982), 113-137.
36.
37.
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de sociale zekerheid is art. 117 EEG dat is vervat in Titel

III, Hoofdstuk 3 van het Verdrag (bepalingen inzake de sociale politiek). Art.
117 EEG heeft aanleiding gegeven tot diepgaande discussies over de
mogelijkheden en de noodzaak om te komen tot een geharmoniseerd
sociale-zekerheidsstelsel binnen de Gemeenschap. Toch moet worden
vastgesteld dat de geboekte resultaten tot dusver zeer mager zijn.
Afgezien van enkele aanbevelingen is een harmonisatie slechts gerealiseerd op het deelterreinen van de gelijke behandeling van mannen

en vrouwen, in het kader waarvan enkele richtlijnen tot stand zijn
gekomen die op de sociale zekerheid betrekking hebben. Het harmonisatiedebat heeft evenwel niet aan betekenis ingeboet. Vanuit het
oogpunt van zowel het beleid ter bestrijding van de armoede, als het
naderen van het tijdstip van 31 december 1992 waarop Commissievoorstellen voor het verwijderen van hinderpalen voor het functioneren van de interne markt verwezenlijkt moeten zijn, is de harmonisatie van de sociale zekerheid onderwerp van aanhoudende discussie.
Bij de activiteiten van de Gemeenschap op het terrein van de sociale
zekerheid kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds
harmonisatiemaatregelen die tot stand zijn gekomen, of worden overwogen in het kader van het sociaal beleid, en anderzijds co6rdinatiemaatregelen die zijn gerealiseerd in het kader van het vrije personenverkeer. Hieronder worden de twee verschillende gebieden afzonderlijk
behandeld.
2
2.1

De harmonisatie van de sociale zekerheid
Voorgeschiedenis, begrip en grondslag

Reeds bij de onderhandelingen over het EEG Verdrag bestond onenigheid over de noodzaak van een harmonisatie van de sociale-zekerheidsstelsels en de reikwijdte van de bevoegdheden die de Gemeenschap op dit terrein behoren toe te komen. Kern van de controverse
was de

vraag of een harmonisatie van met name de financierings-

structuren van de sociale-zekerheidsstelsels noodzakelijk is voor het
functioneren van de gemeenschappelijke markt. De Franse regering,
vooral bezorgd over de veronderstelde hogere lastendruk in Frankrijk
in vergelijking met andere Lid-staten, was de mening toegedaan dat
verschillen in sociale lastendruk kunstmatige barrieres vormen voor
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het proces van vrije concurrentie dat binnen de gemeenschappelijke
markt zou plaatsvinden.39 Met name verschillen in de overheidsaandelen in de financiering van sociale-zekerheidsstelsels tussen Lidstaten zouden ertoe kunnen leiden dat nationale ondernemingen relatief lichter of zwaarder worden belast. Een harmonisatie van tenminste de financieringsstructuren van de nationale sociale-zekerheidsstelsels werd derhalve noodzakelijk geacht. De overige Lid-Staten,
aangevoerd door de Bondsrepubliek, waren een andere mening toege-

daan. Gesteund door de bevindingen van een groep van experts, neergelegd in het ILO rapport Social Aspects Of European Economic hitegration40, beargumenteerden zij dat verschillen in sociale-lastendruk
niet concurrentievervalsend werken. Bovenal werden sociale-verzeke-

ringspremies beschouwd
de weerslag vormen van
paalde bedrijfstak, en de
en belastingdruk die zich

als 'natuurlijke kosten' voor werkgevers die

het welvaartsniveau in een land of een bespecifieke verdeling tussen lonen en premie-

daarin voordoet.

Omdat de Franse regering in haar argumenten persisteerde werd een
bepaling inzake de harmonisatie van de sociale stelsels toch in de
vorm van art. 117 in het EEG Verdrag opgenomen. De tekst van dit
artikel luidt:
De Lid-staten erkennen de noodzaak, verbctering van de levensstandaard en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te bevorderen, zodat de ondertinge aanpassing
daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt.

Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien, zowel uit de
werking van de gemeenschappelijke markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in dit Verdrag bepaalde procedures en het

nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

De schimmige bewoordingen geven aan hoezeer art. 117 EEG de weerslag vormt van een compromis, door HOLLOWAY niet onterecht aan39. Over de standpunten van de regeringen van de Lid-Staten van de EEG bij de
onderhandelingen over het EEG Verdrag, zie o.m. HOLLOWAY, J., Social policy
harmonisation in the European Community, Edinburgh, 1981, 41-43; PIPKORN,
J., 'Soziatvorschrifen', in: Kommentar zum EWG-Vertrag', Band I, GROEBEN/BOECKH/THIESING/EHLERMAN (eds.), Baden-Baden, 1983,1985-2039,1996-1998.
40.
ILO, Geneva, 1956.
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geduid als "rather confused and clumsy".41 Het artikel is zeer vaag
over de inhoud van het harmonisatiebegrip. Hoogstens is het duidelijk
dat de term harmonisatie in de tweede volzin van art. 117 verwijst
naar de zinsnede 'onderlinge aanpassing in de weg van de vooruitgang' in de eerste volzin (in de Franse versie: 'tgalisation dans le

progrts'; in het Engels: 'harmonisation while improvement

is being
Veel
maintained').
schrijvers benadrukken van daaruit het dynamische
element van het harmonisatiebegrip; harmonisatie veronderstelt geen

uniformering van de sociale stelsels, maar een proces van convergentie waarbij bestaande dispariteiten en verschillen geleidelijk worden
opgeheven.42 Ook wordt in de literatuur vaak de nadruk gelegd op de
band tussen de harmonisatie en de uitbouw of verbetering van de
sociale-zekerheidsstelsels. Harmonisatie mag geen 'nivellering naar
beneden' met zich meebrengen maar moet de ontwikkeling van de
sociale stelsels ten goede komen. Echter, voor het overige is overeenstemming over de doelstellingen van het harmonisatie-artikel en
daarmee ook over de inhoud van het harmonisatiebegrip, ver zoek.
Aangezien art. 117 EEG of de andere artikelen in het EEG Verdrag
geen nadere definities geven, laat staan bepaalde normen voor een
geharmoniseerd sociaal stelsel vastleggen, kan harmonisatie van de
sociale zekerheid (als onderdeel van de sociale stelsels) zeer veel

omvatten: maatregelen op het gebied van de financiering, de invoering
van bepaalde minimumnormen, het invoeren van gemeenschappelijke
juridische begrippen, de gelijkschakeling van de hoogte van de uitkeringsniveaus, maatregelen op het gebied van de uitvoeringsorganisatie, communautaire deelname aan de financiering van uitkeringen, etc.

Ook de harmonisatiemethoden kunnen onderling sterk verschillen. Zo
kan worden gedacht aan een consultatieplicht bij het voorbereiden en
invoeren van herzieningen in de nationale sociale-zekerheidswetgevin41.

HOLLOWAY, J., a.w.. 25.

42. Zie o.m. DRAPERIE, R. 'Role et place de la sdcuritd sociale dans la Communaut6 Economique Europdenne' in: Beitrage zu Geschichte und aktuellen Situation der Sozialversicherung', KOIILER, PA. en ZACHER, H.F. (eds.),
Miinchen, 1977, 139-147, 134-135; I IEISE, B.M.,'Les possibilitds d'une harmonisation sociale des rdgimes d'assurance sociale dans les Etats Members de la
Communaut6 #£onomique Europdcnne', Droit Social, 1966, 580-589, 584-586;
LANGENDONCK, J. VAN, 'Social security legislation in the EEC', ILI, 1973,
17-27, 25-26.
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gen, aan maatregelen ter bepaling van voorwaarden waaraan de na-

tionale sociale-zekerheidswetgevingen moeten voldoen, of zelfs aan de
invoering van een 'supranationaal' stelsel van sociale zekerheid. 3 Het
harmonisatiebegrip is aldus dermate diffuus dat het zich bezwaarlijk
in een definitie of omschrijving laat vangen. Reden dat we hier blijven vasthouden aan de minimale aanduiding: het introduceren van
gemeenschappelijke elementen in de nationale sociale-zekerheidsstelsels.

Art. 117 EEG is niet alleen onduidelijk over het harmonisatiebegrip,
maar ook laat het ons in het ongewisse over de mate waarin er sprake is van een bevoegdheidsoverdracht van de Lid-Staten naar de
gemeenschapsinstellingen en de juiste juridische grondslag voor eventueel te nemen maatregelen. In de eerste volzin van art. 117 wordt
slechts een bepaalde houding van de Lid-Staten onder woorden gebracht. Al is het duidelijk dat dit geen nauwkeurige afdwingbare
rechten of verplichtingen in het leven roept44, blijft het de vraag in
hoeverre de uitdrukkelijke verwijzing naar de Lid-Staten bevoegdheden van de gemeenschappelijke instellingen op het harmonisatieterrein
uitsluit. In het verleden hebben schrijvers uit de bepaling van de
eerste volzin afgeleid dat de verantwoordelijkheid voor het voeren
van een sociaal beleid primair bij de nationale regeringen is blijven

de voorstellen voor cen '13-de land socialezekerheidsstelsel' in PIETERS, D., Sociale Zekerheid na 1992: 66n over twaalf,

43. Vgl. in dit verband bijvoorbeeld
Tilburg, 1989, 71-79.

29 september 1987, zaak 126/86 (Zaera). Het Hof stelde
dat art. 117 een programmatisch karakter heeft; de uitgangspunten van het
nationale bekid en de uitwerkingen daarvan kunnen niet door de rechter op
hun verenigbaarheid met de in dit artikel genoemde sociale doelstellingen worden getoetst. Voorts: art. 118 EEG houdt een opdracht in aan de Commissie,
waarbij deze moet samenwerken met de Lid-Staten. De bepaling laat de bevoegdheden van de Lid-Staten op sociaal gebied onverlet, voorzover zij geen
decl uitmaken van andere in het Verdrag geregelde bevoegdheden. Het programmatische karakter van art. 117 EEG impliceert overigens naar het oordeel
van het Hof niet dat dit artikel ieder rechtsgevolg ontbeert. Ze vormt cen
belangrijk hulpmiddel in het bijzonder voor de interpretatie van andere bepalingen van het Verdrag en het secundaire gemeenschapsrecht op het gebied
van het sociaal beleid. Welke rechtsgevolgen het Hof concreet van art. 117
EEG verwachtte, wordt niet duidelijk. Bepaaldc interessante suggesties zijn in
dit verband gedaan door SrEYGER, E., 'Sociaal beleid en harmonisatie van
sociale wetgeving; sticfkind en zorgenkind', Ars Aequi, 1989, 168-182,170-171.

44. Zie in dit verband HvJ
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liggen.45 Anderen hebben juist benadrukt dat de verbetering van de

arbeidsvoorwaarden en de levensomstandigheden waar art. 117 EEG
gewag van maakt, een uitdrukking vormt van een formele verdragsdoelstelling in het kader waarvan de Gemeenschap bevoegd is om
actie te ondernemen.46
De tweede volzin bevestigt de tweeslachtigheid van art. 117 EEG als
hierin wordt gesteld dat "een dergelijke ontwikkeling" zowel zal
voortvloeien uit de werking van de gemeenschappelijke markt, als uit
de in het EEG Verdrag bepaalde procedures en het nader tot elkaar
brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Uit de
verwijzing naar de werking van de gemeenschappelijke markt blijkt de
ten tijde van de onderhandelingen van het EEG Verdrag bestaande
verwachting dat de verwijdering van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal automatisch een
convergentie van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden
in de Gemeenschap zou bewerkstelligen.47 Vanuit dit oogpunt was

communautaire actie dus niet geboden. Van de andere kant worden de
gemeenschapsinstellingen 'uitgenodigd' om de nodige maatregelen te
nemen via de in het Verdrag bepaalde procedures en het nader tot
elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Het
is niet op voorhand duidelijk welke procedures art. 117 EEG op het
oog heeft. In ieder geval lijkt art. 118 EEG hiervoor in aanmerking te
komen. Dit artikel geeft de Commissie bepaalde bevoegdheden ter
bevordering van de samenwerking van de Lid-Staten op onder meer
sociale-zekerheidsrechtelijk terrein. Andere mogelijkheden zijn onder
meer art. 5 EEG ("De Lid-Staten treffen alle algemene en bijzondere
maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van dit Verdrag te
verzekeren..."); art. 155 EEG (taken en bevoegdheden van de Commissie) en art. 235 EEG (het nemen van maatregelen die noodzakelijk
blijken "om in het kader van de gemeenschappelijke markt een der
doelstellingen van de Gemeenschap te verwezelijken zonder dat dit
45. Zie o.m. SEFFEN, J., 'EWG Vertrag im Streckverband', DVZ 1965,223-226;

SEFFEN, A., 'Der Pragmatismus der Rechtsauffassung der EWG-Organen zu
Harmonisierung der europdischen Sozialpolitik', DVZ, 1965, 65-69, 66-77;
CLAUSSEN, W., 'M6glichkeiten und Wege ciner gemeinsame Sozialpolitik in der
EWG', DVZ, 1965, 174-182, 175.

46.
47.
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Vgl. HOLLOWAY, J., a.w., 17.
Vgl. MEINHOLD, H., 'Sozialc Aspekte der europJischen wirtschaftlichen Integration', Sozialer Fortschritt, 1957,14.
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Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet... 3.
Onduidelijk is nog in hoeverre het met de Europese Akte ingevoerde

art. 118 A EEG als grondslag kan dienen voor harmonisatiemaatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid. Dit artikel geeft de Raad de
bevoegdheid om met gekwaldiceerde meerderheid van stemmen in
richtlijnen minimumvoorschriften vast te stellen ter bescherming van
het arbeidsmilieu, ten einde de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen. Op het eerste gezicht lijkt art. 118 A EEG
uitsluitend betrekking te hebben op de arbeidsomstandigheden in
fabrieken en dergelijke, maar vanuit het Europese Parlement zijn al
stemmen opgegaan om aan dit artikel een "dynamische en extensieve"

interpretatie te geven, zelfs zo ver dat het een hele serie van arbeidsrechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke maatregelen zou
kunnen gaan omvatten.49 Of deze visie door de Raad en door het Hof
zal worden overgenomen moet worden afgewacht.
Het "nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen" is een verwijzing naar artt. 100 t/m 102 EEG. Deze artikelen bevatten procedures voor de harmonisatie van de nationale
wettelijke bepalingen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de
instelling en de werking van de gemeenschappelijke markt. Of deze
bepalingen inderdaad rechtsgeldig voor de harmonisatie van de sociale
zekerheid mogen worden aangewend, is met name in de jaren 60
onderwerp geweest van diepgaande discussie.50 Tegenwoordig wordt in
het algemeen aangenomen dat art. 100 EEG inderdaad een juiste basis
kan vormen voor bepaalde sociaalrechtelijke harmonisatiemaatregelen.

51

48. Voorts zijn als mogelijkheden gesuggercerd: artt. 105, 122 en 145 EEG. Zie

49.

hieromtrent o.m. KAFTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, 1987, 414-415;
HEYNIG, E., 'ProbIBmes institutionnels posts par la misc en oeuvre d'une politique sociale au niveau communautaire', RMC, 199-212, 206.
Zic 'Rapport fait au nom de la commission des affairs sociales et d'emploi
sur la notion de milieu de travail et le champ d'application de l'article 118 A
dus traitd CEE; Rapporteur, SALISCH, Europces Parlement, 21 oktober 1988,
PE 124.263/def.

50. Zie o.m. SEFFEN, A., a.w. (1965); CANELLA, G. in: Handelingen van de Europese Conferentie over de sociate zekerherheid, Deel I, Brussel, 1962, 240-257,
241-242.

51. Vgl. o.m. HOLLOWAY, J., a.w., 28; KOOPMANS, T., 'Preliminary observations
on articles 117 and 118' in: The law of the European Community, SMIT, H. en
HERZOG, P. (eds.), New York, 1982, Vol.

3, 717-751, 734-736.
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2.2

Verlciop van Sie harmonisatiediscussie en bereikte resultaten

Het kenmerk van het debat over de noodzaak van een sociale harmonisatie tijddns en onmiddellijk na de totstandkoming van het EEG
Verdrag was dat de 'voors' en 'tegens' van een harmonisatie van de
sociale zekerheid vooral op economische merites werden beoordeeld.
Men achtte de voornaamste doelstelling van de EEG het tot stand
brengen van een gemeenschappelijke markt, en alle maatregelen werden aan deze doelstelling ondergeschikt gemaakt; van een zelfstandige
plaats voor een sociaal beleid was geen sprake. Echter, de economische noodzaak van een harmonisatie van de sociale zekerheid vanuit
het perspectief van het voorkomen van een verstoring van het proces
van vrije concurrentie in een interne markt was al vanaf het begin af
aan betwist 2 en al snel zouden de economische argumenten op de
53
achtergrond komen te liggen.
In de jaren 60 toonden met name de Commissie en de werknemersorganisaties enthousiasme voor het harmonisatiestreven. Voor de Commissie ontsprong dit niet op de laatste plaats uit de toen nog con-

troversitle opvatting dat de sociale verantwoordelijkheid van de Gemeenschap niet alleen berust op economische overwegingen maar ook
oorspronkelijk is gemotiveerd, en dat op het gebied van het sociaal
beleid de Gemeenschap niet passief mag blijven.54 Ook politieke motieven speelden een rol; de EEG zou pas een ware gemeenschap zijn
als in de Lid-Staten in ieder geval vergelijkbare sociale-zekerheids55
:
prestaties bestaan.

52. M.n. in de Duitse literatuur werden grote vraagtekens gesteld bij de economische noodzaak van cen harmonisatic van de sociale zekerheid. Voor cen zeer
gedegen kritiek, zie MEINHOLD, H., 'Notwendigheit und M6glichkeit der Harmonisicrung von Sozialkistungen im EWG-Raum', DVZ 1964,14.
53.
HOLLOWAY geeft aan dat de Fransc regering haar interesse voor een gcharmonisccrd sociale-zekerheidsstelsel at na twee jaar na inwerkingtreding van
het EEG Verdrag had verloren. Tijdens de Europesc conferentie over de harmonisatie van dc sociale zekerheid in 1962 bleek dat ook de Franse werkgevcrs niet langer voor cen harmonisatie warcn geporteerd. Zic HOLLOWAY, J.
a.w., 48 en 85-86, voetnoot 23.
de toenmalige voorzitter van de Commissie HALLSrEIN voor
de Europese conferentie over de socialc zekerheid, Handelingen, Decl I,
Brussel, 1962, 47-55, 51.
Vgl. HALISTEIN, ibidem, 47.

54. Zic de rede van
55.

50

HOOFDSTUK III
Een eerste bescheiden aanzet tot een harmonisatie werd in 1962 gege56
ven met het vaststellen van een aanbeveling inzake beroepsziekten.
In dat zelfde jaar werd door de Commissie een vijf-daagse conferentie
georganiseerd, waarin vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, alsmede een groot aantal andere genodigden van gedachte konden wisselen over de harmonisatie van de sociale zekerheid, en concrete voorstellen konden presenteren. Tijdens de conferentie werden

door vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties hoogvliegende
voorstellen gedaan om de hoogte van de sociale-zekerheidsprestaties
voor elke betrokken verzekeringstak of risico in elk van de zes LidStaten op te trekken tot het voor de werknemers meest gunstige
niveau. Deze voorstellen gaven echter aanleiding tot verontwaardigde

reacties van de zijde van de werkgevers en uitvoeringsorganisaties;
men vreesde een onverantwoorde kostenontwikkeling en een te grote
communautaire bemoeienis met de inrichting en uitvoering van het
nationale sociale-zekerheidsrecht. 57
Bleef de conferentie zonder resultaten, de controversen rondom de
harmonisatievoorstellen zouden in de jaren na de conferentie nog
verder toenemen. Niet alleen stonden werknemers tegenover werkgevers, maar ook was er sprake van onenigheid tussen de Commissie en
de Raad. 8 De regeringen van de Lid-Staten waren in toenemende
mate geergerd over de bevoegdheden die de Commissie zich op grond
van art. 118 EEG toemat. De spanningen leidde in februari 1964 tot
een impasse in de verhoudingen tussen de Raad en de Commissie, die
tot december 1966 zou voortduren.59 Tussen deze tijdstippen zijn de
ministers van sociale zaken van de Lid-Staten geen enkele keer bij
elkaar gekomen.
31 augustus 1962; het instrument bevat een lijst met beroepsziekten en beveelt de Lid-Staten aan deze in de nationale wetgeving

56. Zie PB EG L 80 van
over te nemen.

57. Zie m.n. het rapport van ERDMAN, E.G. en ROSOUX, Ph., in: Handelingen van
de Europesc Conferentie over de sociale zekerheid, a.w., Decl I, 258-265;
voorts KOHRER, 11., 'Die diktatorische Gleichmacherei des Monsieur Veillon,
DVZ, 1962, 276278.

58. De terughoudendheid van de laatste om zich met het harmonisatiestreven van
de Commissie te identificeren bleek reeds uit de beslissing van de regeringen
om slechts als toehoorders aan de harmonisatieconferentie decl te nemen

59. Over deze impasse zie o. m. CRIJNS, L. 'Het sociaal beleid van de Europese
Gemeenschap', in Sociaal en zeker. a.w., 149-175, 152-154.; HEYNIG, E., a.w.,
206-210; PIPKORN, J., a.w., 1996-1997.
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Voor de prijs van de hernieuwde samenwerking met de Raad na
december 1966, moest de Commissie veel van haar harmonisatie-ambities en bevoegdheden op sociaal-politiek terrein inleveren. Er werd
afstand gedaan van het idee om de uitkeringsniveaus geleidelijk te
verhogen. In plaats daarvan zou de aandacht worden geconcentreerd
op onderzoek naar de mogelijkheden om begrippen en definities zoals
gehanteerd in nationale sociale-zekerheidsregelingen te harmoniseren,
en op studies naar de kosten van de sociale zekerheid en de wijze
waarop deze worden verdeeld tussen werkgevers, werknemers en overheid.60 Op institutioneel niveau werd de Commissie gedwongen om
haar activiteiten op sociaal terrein in nauw overleg met de Raad voor
te bereiden en uit te voeren.
Afgezien van het doen van een tweede aanbeveling inzake beroepsziektensl, is het werk van de Commissie in de tweede helft van de
jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70 beperkt gebleven tot het
verrichten van studies en het opstellen van rapporten, waarbij opvallend is dat deze geen verband hielden met concrete voorstellen op
harmonisatiegebied maar vooral ingingen op de wijze van financiering
van de sociale zekerheid en de betekenis van de sociale zekerheid in
macro-economisch perspectief. 62
De topconferentie van de regeringsleiders van oktober 1972 in Parijs
was een teken dat de tot dan toe starre en conservatieve houding
van de regeringen inzake het sociaal beleid van de Gemeenschap, ook
onder invloed van het politieke klimaat in die dagen63, aan het ver-

anderen was. Men sprak niet alleen de wens uit om de EEG om te
vormen tot een economische en monetaire unie, maar ook werd onderstreept dat actie op sociaal terrein noodzakelijk was, en dat de
sociale partners in toenemende mate zouden moeten participeren in de
besluitvorming binnen de Gemeenschap. De topconferentie legde de

basis aan de voorbereiding van een 'Sociaal-Actieprogramma', dat 21
60.

Vgl. SEFFEN, A., 'Deutliche M9ssigung der briisseler Harmonisierungspolitik',
DVZ, 1966, 133-136.

61. Zie PB EG L 147 van 9 augustus 1966 (aanbeveling inzake vergoedingsvoorwaarden bij berocpsziekten)
62. Zie o.m. de volgende studies die in opdracht van de Commissie zijn verricht:
De economische invloed van de sociale zekerheid, Brussel, 1971; Indicatoren
van de sociale zekerheid, Brussel, 1971; De ontwikkeling van de financiering
van de sociale zekerheid, Brussel, 1971.

63.
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Zie hieromtrent SHANKS, M., European social policy today and tommorrow,
Oxford, 1977,4-9; CRIJNS, L., a.w., 154-161.
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januari 1974 door de Raad werd goedgekeurd. Op grond van dit programma verbonden de regeringen zich ertoe een groot aantal maatregelen te nemen op het gebied van de werkgelegenheid, participatie
van werknemers en de "verbetering van de levensomstandigheden,
zodat onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang
wordt mogelijk gemaakt". In het kader van het laatste punt werd
voorgesteld om een overleg in te stellen over het door de Lid-Staten
gevoerde sociale-zekerheidsbeleid; een 'Europees sociaal budget'64 op
te zetten; en maatregelen in te voeren ter geleidelijke uitbreiding van
de sociale-zekerheidswetgevingen tot bevolkingsgroepen die niet of
niet volledig zijn beschermd, alsmede ter indexering van de socialezekerheidsprestaties aan de welvaartsgroei binnen de Gemeenschap

"dynamisatie" van uitkeringen. Voorts werd voorgesteld een programma op te stellen ter bestrijding van de armoede, en een richtlijn voor
de gelijke beloning voor mannen en vrouwen uit te vaardigen.

Het Sociaal-Actieprogramma heeft zijn aspiraties echter slechts ten
dele kunnen waarmaken. Weliswaar zijn het sociale-zekerheidsoverleg
en het sociaal budget van de grond gekomen, maar juist de maatregelen die een eerste aanzet tot een harmonisatie van de sociale-zekerheidswetgevingen zouden kunnen bewerkstelligen, zoals die met betrekking tot de dynamisering van uitkeringen en de uitbreiding van de

personele werkingssferen van sociale-zekerheidsstelsels, zijn in de
voorbereidende fase reeds in het slob geraakt.65 Hoogstens op het
gebied van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn aanzienlijke resultaten geboekt. Nadat in 1975 en 1976 richtlijnen werden
vastgesteld inzake respectievelijk de gelijke beloning voor mannen en
vrouwen66 en de gelijke behandeling ten aanzien van de toegang tot

het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden67, kwam in 1978 een derde richtlijn
tot stand die uitsluitend betrekking had op de (wettelijke) sociale
64. Een dergelijk budget zou vergelijkend statistisch materiaal over de sociale
zekerheidsstelselss in de EG (uitgaven, kostenontwikkcling, demografische
trends, etc.) moeten verschaffen.

65. Voor de gang van zaken rondom deze voorstellen, zie CRIJNS, L en
LAURENT, A, 'Action by the Commission of the European Communities in the
66.
67.

field of social security', ILR, 1978, 569-581, 572-574.
Richtlijn 75/117/EEG van 10 februari 1975, PB EG L 45 van 19 februari 1975.
Richtlijn 76/207/EEG van 9 februari 1976, PB EG L 39 van 14 februari 1976.
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zekerheid.68 In 1986 zou de Europese wetgeving inzake de gelijkheid
van behandeling van mannen en vrouwen op sociale-zekerheidsrechtelijke terrein nog met twee nieuwe richtlijnen worden verrijkt;
een vierde richtlijn bestrijkt de ondernemings- en sectoriele regelingen inzake sociale zekerheid69 en een vijfde heeft betrekking op de

gelijke beloning van de zelfstandig werkzame beroepsbevolking (de
landbouwsector daarbij inbegrepen) en op de bescherming van het
moederschap.70 De eerste richtlijn inzake gelijke behandeling is gebaseerd op art. 100 EEG, de tweede op art. 235 EEG, de derde even-

eens op art. 235 EEG en de vierde en de vijfde op een combinatie
van beide Verdragsartikelen.

Behalve de op richtlijnen inzake de gelijke behandeling, dient ook
nog te worden gewezen op de op art. 100 EEG gebaseerde richtlijn
van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen betreffende het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen of vestigingen daarvan71 en de eveneens op
art. 100 EEG gebaseerde richtlijn van 20 oktober 1980 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen inzake de bescherming van
werknemers bij insolventie van werkgevers.72 Hoewel deze richtlijnen
hoofdzakelijk arbeidsrechtelijk van aard zijn, hebben ze toch indirect
of zijdelings bepaalde beperkte implicaties voor de sociale zekerheid,
met name waar het betreft de bovenwettelijke uitkeringen en, voorzover relevant voor het Nederlandse recht, de overname door de
73
bedrijfsvereniging van achterstallige loonaanspraken.

Tegen het eind van de jaren 70 en in de eerste helft van de jaren 80
komt het harmonisatiedebat steeds meer in het teken te staan van de
verdere verslechtering van de economische situatie en de aandacht
voor het armoedeverschijnsel in de Gemeenschap. In het kader van dit
laatste punt werd in het eindrapport van het eerste gemeenschappelijk
68.
69.
70.
72.

73.
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Richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978, PB EG L 6 van 10 januari 1979.
Richtlijn 86/378/EEG van 24 juli 1986, PB EG L 225 van 12 augustus 1986.
Richtlijn 86/613/EEG van 11 december 1986, PB EG L 359 van 19 december 1986.
Richtlijn 77/187/EEG van 14 februari 1977, PB EG L 61 van 5 maart 1977.
Richtlijn 80/987/EEG van 20 oktober 1980, PB EG L 283 van 28 september 1980.
Zie Richtlijn 77/187/EEG, art. 3, lid 3 en Richtlijn 80/987/EEG, artt. 6 t/m 8.
De verplichtingen op grond van Richtlijn 80/987/EEG, artt. 6 t/m 8 worden
uitgevoerd door artt. 61-68 van de huidige WW.
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programma ter bestrijding van de armoede74 voorgesteld bepaalde
maatregelen te nemen ter garantie van een minimuminkomen in de
Lid-Staten.75 Ten aanzien van de verslechtering van de economische
situatie concentreert de Commissie zich op een zogenaamde "heroverweging van de problematiek van de sociale zekerheid", waarbij aandacht wordt besteed aan het aanzwengelen van een discussie tussen
de Lid-Staten over de stijging van de uitgaven van de sociale zekerheid en de gevolgen van de daling van het geboortecijfer voor de
toekomst van de sociale zekerheid. Over deze problematiek zijn door
de Commissie twee 'mededelingen' gedaan; de eerste op 17 november
198276, de tweede op 24 juni 1986.77 In de mededelingen worden
enkele hervormingen voorgesteld, onder meer ter beteugeling van de
groei van de uitgaven en ter herziening van de financieringsstuctuur
van de sociale zekerheid.78 Met name wordt aandacht besteed aan de
mogelijkheid premieheffing niet uitsluitend te koppelen aan het inkomen van de werknemers, maar ook bijvoorbeeld aan de toegevoegde

waarde in een bepaald bedrijf of in een bepaalde bedrijfstak. Hierdoor
zouden arbeidsintensieve ondernemingen minder zwaar worden belast
dan nu het geval is.
Aan concrete maatregelen in de jaren 80 kunnen we slechts melden
de aanbeveling van 10 december 1982 inzake de invoering van een
de Commissie aan de Raad bctreffende het programma van
modelprojecten cn studies ter bestrijding van de armoede, 15 december 1981,
COM (81), 410 def.

74. Eindrapport van
75.

Ibidem, 18.

76. Vraagstukken van sociale zekerheid - elementen voor cen beraad, COM (82),
716 def.

77. Vraagstukken van sociale zekerheid

-

onderwerpen van gemcenschappelijk be-

lang, COM (86), 420 def.
78. Opvallend is dat dc werknemers, ooit de belangrijkste bondgenoot van de
Commissic bij het denken over de harmonisatie van de sociale zekerheid, zich
nu veel minder enthousiast tonen over de werkzaamheden van de Commissie
op dit terrein. Het Europees Verbond van Vakverenigingen spreckt in februari
1984 de vrees uit dat de idecen van de Commissie *onder de huidige omstandigheden van cconomische crisis en massale werkloosheid aanleiding kunnen
geven tot cen 'harmonisatic naar beneden™ (Zie Social security schemes in
the EC present major problems and trade unions demands, EVV, Brussel, 10
februari 1984). Het argument van de te grote verschillen in de nationale sociale zekerheidsstelsels, dat in het verleden altijd door de werkgevers en
regeringen was gebruikt, wordt nu door de werknemers van stat gehaald om
de haalbaarheid van cen harmonisatie van de sociale zckerheid te weerleggen!
(Zie ook PIEHL, E., 'Kein europliische Harmonisierung nach unter-Stellungnahme der europ :ischen Gewerkschaftsbundes zu den Systemen sozialen Sicherheit in der EG', Soziale Sicherheit, 1984, 161-166.
-
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flexibele pensioenleeftijd, waarin de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, vervroegde uittreding, etc. aan de orde komen.79

Momenteel herbeleeft de Europese Gemeenschap iets van de euforie
die kenmerkend was voor de tijd van de totstandkoming van het EEG
Verdrag. Het gaat om het Europa van '1992', of beter gezegd, de
voltooiing van de interne markt, die op grond van de Europese
Akteso, door invoering van commissievoorstellen ter verwijdering van
de nog overgebleven hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen,
diensten, personen en kapitaal v66r 31 december 1992 moet zijn gerealiseerd.

De Europese Akte en de Commissievoorstellen, zoals uiteengezet in
het 'witboek"81, hebben op zich geen betrekking op een harmonisatie
van de sociale zekerheid. Art. 100 A, dat door de invoering van de
Europese Akte aan het EEG Verdrag is toegevoegd en dat het mogelijk maakt om harmonisatiemaatregelen voortaan met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen te nemen (in plaats van unanimiteit), sluit
zelfs in het tweede Lid 'fiscale bepalingen, bepalingen inzake het
vrije verkeer van personen en bepalingen inzake de rechten van
werknemers' van deze mogelijkheid uit. Toch wordt er door velen
gewezen op de band tussen het Europa van 1992 en de sociale zekerheid cn wel vanuit een soortgelijke optiek als ten tijde van de totstandkoming van het EEG Verdrag: de verstorende werking van de
verschillen in sociale-lastendruk voor de concurrentieverhoudingen.
Tekenend in dit verband is de resolutie van het Europese Parlement
van 11 november 1986, naar aanleiding van het verslag van de rapporteur MAIJ-WEGGEN.82 Het Parlement achtte het bij een onderlinge
aanpassing van de nationale stelsels van belang dat de verhouding
tussen de werkgevers- en werknemersbijdragen en bijdragen van de
overheid meer met elkaar in overeenstemming wordt gebracht, evenals
het aandeel van de sociale zekerheid in het Bruto Nationaal Produkt,
zodat verstoringen in de concurrentieverhoudingen kunnen worden
vermeden.
79.

PB EG, L 357 van 18 december 1982

80.

Zie art. 8A EEG.

81.

Zie Voltooiing van de inteme markt - witboek van de Commissie voor de

82.

Europese Raad, 28-29 juni 1985, COM (85), 310 def.
A2-137/86. De resolutie is opgenomen in PE 1986, 109.992, 23.
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In de publieke opinie en de wetenschap is deze dagen een boeiende
discussie gaande over de zin en mogelijkheden van een harmonisatie
van de sociale-zekerheidsstelsels in het licht van de voltooiing van de
interne markt.83 Al doen veel argumenten herinneren aan het debat
van het einde van de jaren 50 en het begin van de jaren 60, zijn er

ook belangrijke verschillen aan te wijzen. In de beginjaren van de
EEG werd de discussie over een harmonisatie van de sociale zekerheid
gevoerd tegen de achtergrond van 'een verbetering van de levens-

omstandigheden in de weg van de vooruitgang', en het geleidelijk
opschroeven van de beschermingsniveaus. Tegenwoordig wordt echter
vaak gewezen op het perspectief van een verslechtering van de niveau's van sociale bescherming; er wordt gevreesd dat in de onderlinge concurrentieslag die als gevolg van de operatie 1992 zal worden
geintensiveerd, Lid-Staten meer en meer geneigd zijn sociale verworvenheden op te offeren ten behoeve van het nationale bedrijfsleven
('social dumping').84

Uit vrees voor een social dumping wordt vaak gepropageerd dat op
het gebied van de sociale bescherming in het algemeen door het communautaire recht een aantal minimumnormen moeten worden gewaarborgd die door de nationale wetgevers niet mogen worden aangetast.
Het denken over een minimale harmonisatie heeft concreet gestalte
gekregen in het opstellen van een ge,neenschapshandvest van sociale
grondrechten van de werkenden85, dat op zichzelf geen harde juridische verplichtingen inhoudts6, maar dat als basis kan dienen voor het
uitwerken van een serie van communautaire harmonisatiemaatregelen
door de Commissie. Op het punt van de sociale zekerheid biedt het
ontwerp-handvest echter niet meer dan een aantal hone frasen op
grond waarvan moeilijk een concrete aanwijzing kan worden gedestilleerd voor het antwoord op de vraag op welke wijze een eventuele
83. Verwijzingen naar afzonderlijkc publikaties op dit terrein zouden talloze pagina's kunnen vullen. Voor een overzicht van de Nederlandse publikaties over
de relatie tussen 1992 en het Europees sociaal beleid, zie Europa 1992, SVE
84.
85.

I.89/9, Zoetermeer, 1989.
In deze zin, zeer expliciet PIEIERS, D., a.w., 1989, 3639.
Dit handvest werd tijdens de vergadering van de Europese Raad van 8 en 9
december te Straatsburg aangenomen door de Lid-Staten, m.u.v. het Verenigd

Koninkrijk.
86. Vgl. o.m. VOGEL-POLSKY, E., 'Welk juridisch instrumentarium is nodig voor
cen sociaal europa?', SMA, 1990,60-69, 61.
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harmonisatie van de sociale zekerheid gestalte dient te krijgen. Volgens art. 10 hebben alle werkenden van de Europese Gemeenschap
recht op een "adequate sociale bescherming" en ongeacht hun statuut
en de grootte van de onderneming waarin zij werken, op socialezekerheidsprestaties op een "toereikend niveau". Voorts moeten personen, die ongeacht of zij al dan niet reeds hebben gewerkt, van de
arbeidsmarkt zijn uitgesloten of geen bestaansmiddelen hebben, aanspraak kunnen maken op "voldoende uitkeringen en middelen aangepast aan hun persoonlijke situatie".

Het initiatief voor een harmonisatie van de sociale zekerheid in het
licht van 1992 hangt volledig af van de Commissie. Duidelijke voornemens op dit punt heeft deze echter niet. In de Mededeling (...) over
haar actieprogranima tot uitvoering van het gemeenschapshandvest van
sociale grondrechten voor werkenden 87 stelt de Commissie dat een
harmonisatie van de bestaande regelingen is uitgesloten, maar dat het
hoogstens nuttig zou zijn een 'diepgaand onderzoek in te stellen naar

een strategie van convergentie van de door de verschillende regeringen nagestreefde doelstellingen". Verder wil de Commissie bewerken
dat "de Gemeenschap en haar Lid-Staten zich inzetten in de strijd
tegen de sociale uitsluiting door te zorgen, op de wijze die iedere
Lid-Staat zelf zal bepalen, voor toereikende prestaties en inkomsten
die zijn aangepast aan de persoonlijke situaties van de burgers, met
inbegrip van de bejaarden"...
Er zal nog wel geruime tijd overheen gaan voordat er concrete voorstellen worden gedaan, als het al zo ver mocht komen.
2.3

Een harmonisatie van de sociale bijstand?

Het is gesteld dat een van de doelstellingen van een harmonisatie van
de sociale zekerheid die in het licht van de discussie over het
Europa
1992 actueel is geworden, ligt in een beperking van de gevolgen van
een eventuele social dumping, onder meer via de invoering van bepaalde minimumnormen. Toch dient te worden begrepen dat ideeen
over een 'minimale harmonisatie' ouder zijn dan het debat over 1992

en ook al een rol speelden in het kader van het denken over de
bestrijding van de armoede in de EG.
87.
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In het eerste armoederapport dat in 1981 in opdracht van de Commissie verscheen88, werd vastgesteld dat ondanks de economische groei
van de laatste dertig jaar, en de uitbreiding van de sociale bescherming die in deze periode heeft plaatsgevonden, nog stee(is grote groepen van burgers beneden het bestaansminimum leven. In het rapport
werd op een aantal mogelijke oorzaken hiervoor gewezen die in de
89
Lid-Staten in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn.

Genoemd worden onder meer:

verschillende opvattingen in de afzonderlijk Lid-Staten over de
hoogte van het inkomen, dat noodzakelijk is voor het bieden van
een socio-cultureel bestaansminimum;
- het ontbreken van een voor het gehele land geldende uniform niveau van minimumprestaties met als gevolg dat er tussen bepaalde
regio's en bijzondere groepen verschillen optreden;
- het ontbreken van een rechtsaanspraak op minimale uitkeringen;

-

- de uitsluiting

van bepaalde bevolkingsgroepen van minimale uit-

keringen;

- non-take up als gevolg van een gebrek aan informatie; vrees voor
controle door de uitvoeringsinstanties; en de angst voor stigmatisering.

Om aan het armoedeprobleem binnen de Gemeenschap het hoofd te
kunnen bieden, werd in het rapport voorgesteld dat er in de LidStaten een minimuminkomen moet worden ingevoerd dat onder meer:
rekening moet houden met de bestaansmiddelen van het individu of
het gezin; beschikbaar moet zijn voor niet-actieven; en zonder meer
moet worden toegekend als een wettelijk recht.90 Sindsdien hebben
voorstellen ter garantie van een minimuminkomen in allerlei vormen
en gedaanten gestalte gekregen. Aan de ene kant van het spectrum
situeren zich minimale voorstellen, bijvoorbeeld tot formulering van
een fundamenteel recht op een bestaansminimum of tot de invoering
van bepaalde minimumnormen analoog aan

ILO Conventie nr. 102 en

Zie dit hoofdstuk voetnoot 74.
Ibidem, 114-115.
90. Ibidem, 151.

88.
89.
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de Europese Code betreffende sociale zekerheid.91 Aan de andere kant
bevinden zich 'totaalvoorstellen', zoals bijvoorbeeld dat ter invoering
van een Europees basisinkomen.92 Tussen deze uitersten bestaan allerlei modaliteiten, waarbij met name de voorstellen van HAUSER
voor een 'minimale harmonisatie' in het oog springen.93 De ideeitn
van HAUSER hebben als uitgangspunt de stelsels van sociale bijstand
die door communautaire activiteiten uitgebouwd moeten worden tot
een geharmoniseerd stelsel van minimum-inkomensbescherming voor
alle EG-onderdanen. Daarbij zouden bepaalde tekortkomingen in de
huidige bijstandsstelsels zoveel mogelijk dienen te worden opgeheven.

Het proces van uitbouw van een geharmoniseerd stelsel zou aanvankelijk slechts een beperkte courdinerende en harmoniserende activiteit
van de gemeenschapsinstellingen vergen; in een later stadium zou ook
kunnen worden gedacht aan financiele deelname van de EG aan het
gemeenschappelijk minimum inkomensstelsel.

Met de voorstellen in het eerste armoederapport ter garantie van een
minimuminkomen, zoals uitgewerkt door HAUSER, is de sociale bijstand voor het eerst in het bestaan van de EG onderwerp geworden
van de discussie over de harmonisatie van de sociale zekerheid. Of de
ideeen door de Commissie worden overgenomen en zich zullen laten
vertalen in concrete voorstellen naar de Raad, kan niet worden voorspeld.94

91.
92.

Vgl. SCI IULTE, B., 'Europ ische Sozialpolitik, eine Zwischenbilanz', Sozialer
Fortschritt, 1985, 1-13, 13.
Een dergelijk voorstel is gedaan in de (gestrande) ontwerp-resolutie van de
groen-alternatieve alliantic in het Europese Parlcment van 22 juli 1986, PE

106.223/A/Rev.
Zie HAUSER, R., Problems of harmonization of minimumincome regulations
among the EEC Member Countries, workingpaper, nr. 118, Frankfurt, 1983;
HAUSER, R., Moglichkeiten und Probleme der Sicherung cines Mindesteinkomcns in den Mitgliedlhndern der europ5ischen Gemeinschaft, Arbeitspapier,
nr. 246, Frankfurt, 1987.
94. Wellicht dat deze idecen cen rol spelen in het voornemen van de Commissie
om de strijd tegen de sociale uitsluiting te inititren door de Lid-Staten te
vragen dat zij voorzien in toercikende prcstatics en inkomsten die zijn aangepast aan de persoonlijke situaties van de burgers. Vgl. het Actieprogramma
n.a.v. het Gemeenschapshandvest, COM (89), 568 def.
93.
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3

Het vrije verkeer van personen en de coordinatie van de sociale
zekerlieid

3.1

Het

vrije

verkeer van personen; algemene opmerkingen

Naast het vrije verkeer van goederen en kapitaal vormt het vrije
personenverkeer een van de pijlers van de gemeenschappelijke markt.
Vanuit het oogpunt van de totstandkoming van de gemeenschappelijke
de waarde van het vrije personenverkeer in het creeren
van een mobiliteit van de productiefactor arbeid.95 Toch wordt in de

markt ligt

literatuur vaak benadrukt dat het vrije personenverkeer de strikt
economische doelstellingen overstijgt en in feite mede moet worden
gezien als een fundamenteel subjectief recht van onderdanen van Lid96
97
Staten , of zelfs een eerste vorm van een Europees burgerschap.
Het Hof van Justitie heeft in zekere zin aansluiting gezocht bij de
ruimere doelstellingen van het vrije personenverkeer, enerzijds door
sterk de nadruk te leggen op de band met de grondrechten van de
burgergs, anderzijds door er op te wijzen dat EG-onderdanen niet
uitsluitend mogen worden beschouwd als een bron van arbeid.99 Intussen heeft ook de gemeenschapswetgever zich bij de ruimere vrijeverkeersdoelstellingen aangesloten door drie richtlijnen aan te nemen
die een vrij verkeer creeren voor personen, onafhankelijk van de uit100
oefening van hun beroepsactiviteit.

Het Verdrag bevat geen uniforme regeling voor het vrije personenverkeer. Deel Twee, Titel III, bestaat uit vier afzonderlijke hoofdstukken, waarvan het eerste betrekking heeft op werknemers (artt. 48 t/m
Vgl. de opmerkingen hieronder op Hoofdstuk VI, (I).
96. Vgl. o.m. BRINKHORST, L.J. en BARENI'S, A Grondlijnen van Europees recht,
95.

Alphen aan den Rijn, 1988, 131; KAMEYN, P.F.G. en VERLOREN VAN
THEMAAT, P., a.w. 272; LICHTENBERG, H., 'Die FreizOgigkeit der Arbcitnehmer in der Europaischen Gcmeinschaft; rechtliche und soziale Probleme' in:
Sozialpolitik in der EG, LICHTENBERG, H. (cd.), Baden-Baden, 1986, 117-154,
117-118.

97. Reeds in die zin: LEVI SANDRI in bulletin van de EEG, 1968, nr. 11, 6. Over
het concept van het "Europees burgerschap", zie voorts RESS, G. in: Dertig
jaar gemeenschapsrecht, 1983, Commissie van de Europcse Gemeenschappen,
Seric Europese Perspectieven, Luxemburg, 323-365,343-315.
98. HvJ 28 oktober 1975, zaak 36/75 (Rutili).
99.
HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75 (Echtelieden Fracas).
100. Zie hoofdstuk I voetnoot 36.
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51 EEG), het tweede op het recht van vestiging (artt. 52 t/m 58
EEG), het derde op diensten (artt. 59 t/m 66 EEG) en het vierde op
kapitaal (artt. 67 t/m 73 EEG).
Afgaande op de titel van Titel III "Het vrije verkeer van personen,
diensten en kapitaal", refereert het vrije personenverkeer alleen de
eerste twee hoofdstukken. Echter, in het algemeen worden ook de
bepalingen inzake het verrichten van diensten gezien als een onderdeel van het vrije personenverkeer.

Binnen het vrije personenverkeer moeten we dus een onderscheid
maken tussen een vrij verkeer van werknemers, een recht op vestiging en een recht op vrije dienstverlening. Zeer vereenvoudigd weer-

gegeven gaat het bij het vrije werknemersverkeer om personen die op
basis van een arbeidsverhouding, in een vreemde Lid-Staat arbeid in
loondienst verrichten of dat wensen te doen.101 Bij de twee andere
rechten gaat het om zelfstandige bedrijfs- of beroepsuitoefenaren, die
zich permanent 'vestigen' in een andere Lid-Staat, dan wel vanuit hun
eigen Lid-Staat in een andere Lid-Staat diensten verrichten,

al dan

niet

met

tijdelijke verplaatsing van de

dienstenontvanger of 02
Overigens kunnen de begunstigden van het recht op vestiging en het
vrije dienstenverkeer zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.103

Het feit dat

de Verdragsbepalingen inzake het vrije personenverkeer
zijn opgesplitst in drie verschillende onderdelen is van minder groot
belang dan op het eerste gezicht lijkt. De bepalingen inzake het vrije

werknemersverkeer, het vestigingsrecht en het dienstenverkeer komen
qua structuur en opzet onderling sterk overeen.
Voorop staat dat de betrokken 'vrijheden' v66r de totstandkoming van
de overgangsperiode (dat wit zeggen met ingang van 1 januari
1970)104 moeten zijn gerealiseerd. Vervolgens wordt de inhoud van
deze vrijheden nader omschreven, alsmede de uitzonderingen
daarop.
Tenslotte wordt aangegeven welke maatregelen zijn vereist om de
bestaande belemmeringen op te heffen.
101. Over de inhoud van het werknemersbegrip, zie Hoofdstuk V, (III),
2.1.

102.
103.

Vgl. BRINKHORST, LJ, BARENTS R.,a.w. 138.
Vgl. HARTLEY, T.C., EEC Immigration Law, Amsterdam/New York/Oxford,
1978,2.

104. Zie art. 8, lid 1 EEG.
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Ook inhoudelijk zijn de bepalingen duidelijk gebaseerd op dezelfde
beginselen, zowel wat betreft het recht op toegang en verblijf op het
grondgebied van de Lid-Staten van onder het Verdrag vallende personen, als met betrekking tot het verbod van discriminatie op grond
van nationaliteit. Er is dus sprake van een sterke onderlinge samenhang en eenheid van uitgangspunten in de Verdragsbepalingen, een
gegeven dat regelmatig wordt onderstreept door het Hof van Justitie.105

De Verdragsopstellers hebben niet geprobeerd hun doelstellingen op
het gebied van het vrije verkeer te realiseren via een rechtstreekse
toekenning van rechten, maar via de toekenning van bevoegdheden
aan de Raad om richtlijnen en verordeningen vast te stellen ter uitvoering van de Verdragsbepalingen. Het Hof van Justitie heeft echter
bepaald dat aan een groot aantal bepalingen van artt. 48 t/m 66 EEG
na het verstrijken van de overgangstermijn 106 rechtstreekse werking
toekomt, zodat burgers van de Lid-Staten de in die bepalingen vervatte rechten kunnen inroepen voor de nationale rechter.107 De
rechtstreeks werkende Verdragsbepalingen, met name die inzake vestiging en diensten, zijn echter zeer elementair en hoewel het Hof

geleidelijk een aantal principes uit het Verdrag heeft afgeleid, blijft
in de praktijk het secundaire gemeenschapsrecht een belangrijke bron
voor de vrije verkeersrechten van personen.

105. HvJ 12 februari 1974, zaak 152/73 (Sotgiu); HvJ 12 december 1974, zaak 36/74
(Walrave en Koch); HvJ 7 juli 1976, zaak 118/75 (Watson en Belmann); HvJ 14
juli 1976, zaak 13/76 (Dona); HvJ 5 oktober 1988, zaak 196/87 (Steymann).
106.

Zie hieromtrent art. 8 EEG. Wat betreft de overgangsperiode kan hicr nog

worden vermeld dat een volledige gelijkstelling op het terrein van het vrije
verkeer van Portugezen en Spanjaarden pas 7 jaar na toetreding van de desbetreffende staten tot de Europese Gemeenschappen zal zijn gerealiseerd, dat
wit zeggen met ingang van 1 januari 1993. (Vgl. WERQUIN, J., Toetreding van
Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschap; toepassing van de bepalingen betreffende het vrije verkeer en overgangsmaatregelcn', Migrantenrecht,
1986, 120-123). Gedurende de overgangsperiode zijn de Lid-Staten bevoegd een
restrictief belcid te vocren ten aanzien van de onderdanen van Spanje en
Portugal. Het is cchter niet toegestaan om tijdens de overgangsperiode de
bestaande restrictieve bepalingen nog eens aan te scherpen [Vgl. HvJ 23 maart
1983, zaak 77/82 (Peskcloglou)]. De overgangsperio(le die is bepaald in verband
met de toetreding van Griekenland is inmiddels verstreken (met ingang van 1
januari 1987).
107. Over de rechtstreekse werking van de Verdragsbepalingen inzake het vrije
personenverkeer, zie uitgebreid HARTLEY, T.C., a.w. (1978), 10-19.
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Het Verdrag bevat ten aanzien van werknemers de meest gedetailleerde invulling van de inhoud van het recht op vrij verkeer. Krachtens art. 48 EEG houdt de totstandkoming van het vrije verkeer van
werknemers in:

de afschaffing van elke discriminatie op grond van nationaliteit
tussen de werknemers van de Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en overige arbeidsvoorwaarden;
- het recht om in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling;
zich ten dien einde te verplaatsen binnen het grondgebied van de
Lid-Staten; in een van de Lid-Staten te verblijven om daar een
beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale
werknemers gelden; op het grondgebied van een Lid-Staat verblijf
te houden na er een betrekking te hebben vervuld.

Krachtens art. 49 EEG dient de Raad maatregelen vast te stellen in
de vorm van richtlijnen of verordeningen om geleidelijk een vrij
verkeer van werknemers, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, te
realiseren. Het grootste deel van de maatregelen van de Raad kwam
reeds tot stand v66r het verstrijken van de overgangsperiode op 1
januari 1970.

Onder erkenning dat het vrije verkeer voor de werknemers en hun
familie een fundamenteel recht vormt en dat de mobiliteit van de
arbeidskrachten 66n van de middelen moet zijn om aan de werknemer
de mogelijkheid tot verbetering van zijn levensomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden te waarborgen, regelt Vo. 1612/68108 een aantal
rechten voor de migrerende werknemer. Deze hebben betrekking op
zaken als de toegang tot de arbeid in een vreemde Lid-Staat, op de
gelijkheid van behandeling in alles wat betreft de uitoefening van
arbeid in loondienst (onder meer beloning, ontslag, wederinschakeling,
sociale en fiscale voordelen, de toegang tot vakscholen en tot revalidatie- en herscholingscentra, de toetreding tot vakorganisaties en de
uitoefening van syndicale rechten) en het recht op huisvesting.
Voorts is de verordening van belang voor familieleden van werkne108. PB EG L 257 van 19 oktober 1968.
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mers. Hun rechten strekken zich uit tot vestiging in het verblijfsland
van de werknemer, het verrichten van arbeid in loondienst en de
toelating onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen tot het
algemene onderwijs, het leerlingenstelsel en de beroepsopleiding.

De 'vreemdelingenrechtelijke aspecten' van het vrije werknemersverkeer zijn geregeld in Richtlijn 68/360.109 In deze richtlijn worden
nationale beperkingen ten aanzien van verplaatsing en verblijf van
werknemers en hun familieleden zoveel mogelijk opgeheven. De LidStaten moeten werknemers op vertoon van een geldige identiteitskaart
of een geldig paspoort zonder meer op hun grondgebied toelaten en
hen een verblijfsrecht toekennen via de afgifte van een 'verblijfs-

kaart'.

Het recht om op het grondgebied te blijven wonen na er een betrek110
king te hebben vervuld is nader omschreven in Vo. 1251/70.

Veel van de rechten zoals die hierboven zijn genoemd gelden mutatis
mutandis ook voor zelfstandigen.
Het recht op vestiging en het recht op vrije dienstverlening zoals
omschreven in art. 52 EEG, respectievelijk art. 59 EEG, hebben primair het karakter van een verbod op discriminatie naar nationaliteit.111 Opvallend is dat deze Verdragsbepalingen niet expliciet gewag
maken van het recht op toegang en verblijf op het grondgebied van
een vreemde Lid-Staat, zoals dit in art. 48, lid 2 EEG het geval is.
Het is evenwel goed te verdedigen dat het recht op toegang en verblijf een afgeleide is van het discriminatieverbod, omdat de vreem109. PB EG L 257 van 19 oktober 1986.
110. PB EG L 142 van 30 juni 1970.
111. Zie expliciet art. 52 EEG, derde volzin: 'De vrijheid yan vestiging omvat (....)
de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening
daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name

van vennootschappen (...), overeenkomstig de bepalingen welke door de wetge-

ving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld:
Een soortgelijke bepaling in relatie tot het dienstenverkcer is nict opgenomen
in art. 59 EEG. Het HvJ hecft bevestigd dat ook dit artikel moet worden begrepen als een (rechtstrecks werkend) discriminatieverbod. Hetzelfde geldt
voor art. 60 EEG, waarvan de tekst overigens vecl duidelijker cen discriminatieverbod bevat. Zie HvJ 3 december 1974, zaak 33/74 (van Binsbergen). Over
de al dan nict bestaande analogic van het verbod op discriminatic zoals opgenomen in art. 52 EEG enerzijds en art. 59 EEG anderzijds, zie KAMEYN,
PJ.G.; VERLOREN VAN THEMAAT, P., a.w. (1987,281, onder verwijzing naar
de discussie in de rechtsliteratuur.
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delingenrechtelijke beperkingen uitsluitend gelden voor personen die
geen onderdaan zijn van het desbetreffende land. Het Hof van Justitie
heeft inderdaad meerdere keren expliciet bevestigd dat de (rechtstreeks werkende) bepalingen van artt. 52 en 59 EEG mede neerkomen op een verbod om de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van andere Lid-Staten aan beperkingen te onderwerpen. 112

Op grond van de artt. 52 en 59 EEG dienen de bestaande beperkingen
voor het recht op vestiging en het dienstenverkeer te worden opgeheven via zogenaamde algemene programma's die op zich geen rechtskracht hebbenll; maar nader moeten worden ingevuld door middel
van richtlijnen.114 Op het terrein van het recht op toegang en verblijf zijn een aantal richtlijnen uitgevaardigd die min of meer parallel
lopen met de richtlijnen die tot stand zijn gekomen in het kader van
het vrije werknemersverkeer.
Richtlijn 73/148115 regelt de opheffing van beperkingen van verplaatsing en verblijf van zelfstandigen die zich in een andere Lid-Staat
vestigen en/of in een andere Lid-Staat diensten verrichten. Het recht
om in een andere Lid-Staat verblijf te houden na er werkzaamheden
te hebben verricht, is nader omschreven in Richtlijn 75/34.116

Het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer mag worden beperkt
uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezond112. HvJ 8 april 1976, zaak 48/75 (Royer); HvJ 7 juli 1976, zaak 118/75 (Watson en
Belmann); HvJ 31 januari 1984, zaak 286/82 en 26/83 (Luisi en Carbone).
113. Vgl. hieromtrent onder meer KAFI'EYN, PJ.G.; VERLOREN VAN THEMAAT,
P., a.w. (1987),283; en SUNDBERG-WEITMAN, B., Discrimination on grounds
of nationality, free movement of workers and freedom of establishment under
the EEC Treaty, Amsterdam/New York/Oxford, 1977, 195.
114. Zic artt. St cn 63 EEG.
115. PB EG L 172 van 28 juni 1973.
116. Behalve deze richtlijnen bestaat er nog cen groot aantal maatrcgelen die betrekking hebben op spccifieke problemen bij de liberalisatie van het vestigings-en dienstenverkeer. Deze betreffen zaken als de onderlinge erkenning
van diploma's, certificaten en andere titels, de openbaarmaking van akten en
gegevens betreffende vennootschappen, de juridische fusie van naamloze vennootschappen, de opheffing van beperkingen voor de groothandel en tussenpersonen, voor industrie en ambacht en voor de detailhandel. (Voor verwijzingen naar de genomen maatregelen, zie KAFTEYN, PJ.G.; VERLOREN VAN

THEMAAT, P., a.w., 274-275.) Voor ons onderwerp is de inhoud van deze
richtlijnen nict interessant en we laten ze verder dan ook buiten beschouwing.
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heidl17, en de bepalingen inzake het vrije personenverkeer zijn niet
van toepassing op betrekkingen in overheidsdienst (werknemers; art.
48, lid 4 EEG) en werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar
gezag in een Lid-Staat (zelfstandigen; artt. 55 en 66 EEG).

In Richtlijn 64/221 zijn nadere regels gesteld ter co8rdinatie van de
voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van
verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de
openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid.118 De
Richtlijn bevat een nadere omschrijving van de toelaatbare beperkingen. De maatregelen moeten uitsluitend berusten op het persoonlijk
gedrag van de betrokkene; het enkele bestaan van een strafrechtelijke
veroordeling vormt op zich geen voldoende motief om een beperkende
maatregel te nemen.119 Uitdrukkelijk is bepaald dat de openbare

orde-exceptie niet mag worden aangevoerd voor economische doeleinden.120 De bijlage bij de richtlijn bevat een limitatieve opsomming
van ziekten en gebreken die uitzonderingen op het vrije personenverkeer kunnen rechtvaardigen. Naast deze materiele bepalingen bevat
de richtlijn bepaalde procedurewaarborgen ten gunste van de betrokkenen.

Over de openbare orde-exceptie bestaat veel jurisprudentie van het
Hof van Justitie.121 Hieruit blijkt onder meer dat burgers zich direct
op de bepalingen van de richtlijn kunnen beroepen en dat het begrip
openbare orde in communautair verband en als rechtvaardiging van
een beperking van het vrije verkeer van werknemers strikt moet
worden uitgelegd, zodat de strekking ervan niet eenzijdig door elk
117. Zie artt. 48, lid 4, 56, lid len 66 EEG.

118. PB EG van 4 april 1964, nr. 56,850. Deze Richtlijn is gebaseerd op art. 56
EEG, dat betrekking heeft op het recht van vestiging, maar is niettemin mede
van toepassing op werknemers en dienstenverrichters (en hun familieleden);
zie art. 1 Richtlijn 64/221.
119. Zie art. 3 Richtlijn 64/221.
120. Zie art. 2, lid 2 Richtlijn 64/221.
121. Voor een overzicht zie: KAPYEYN, P.J.G.; VERLOREN VAN THEMAAT, P. ,

275, voetnoot 39. Een uitgebreid commentaar op de arresten is opgenomen in BOONK, H., De openbare orde als grens aan het vrij verkeer van
goederen, personen en diensten in de EEG., Alphen aan den Rijn, 1977, 13&148.
a.w.
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der Lid-Staten en zonder controle van de gemeenschapsinstellingen
kan worden bepaald. 122
De uitsluiting van functies bij de overheid, zoals die in het Verdrag
is geregeld, heeft geen aanleiding gegeven tot maatregelen van de

Raad maar wel tot een uitgebreide jurisprudentie van het Hof.123 Uit
deze jurisprudentie blijkt dat de begrippen 'betrekkingen in overheidsdienst" en 'werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar
gezag" eng moeten worden geinterpreteerd. Wat betreft de positie van
werknemers gaat het om betrekkingen die, al dan niet rechtstreeks,
deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag inhouden en die
werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene
belangen van de staat of van andere openbare lichamen. Voorts blijkt
uit de jurisprudentie dat de toepassing van art. 48, lid 4 EEG niet
afhangt van het rechtskarakter van de verhouding tussen de

werknemer en de administratie. Het is dus niet van doorslaggevend
belang of de betrokkene een arbeidsovereenkomst met een overheidslichaam heeft gesloten, dan wel is aangesteld als ambtenaar. 124

Ten slotte volgt hier nog een enkel woord over de 28 juni 1990
gerealiseerde uitbreiding van het vrije verkeersregime tot studenten,
werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheden hebben
betindigd (post-actieven) en overige niet-actieven.
Er gelden voor de drie categorieen van niet-actieven afzonderlijke
125
Allen zijn gebaseerd op art. 235 EEG. Richtlijn90/
richtlijnen.
364/EEG refereert overigens niet naar een restcategorie van niet ac122. Daar de richtlijn uitsluitend van toepassing is op economisch actieve personcn
heeft hij gcen implicaties voor het recht op verblijf in cen vreemde Lid-Staat
na er een betrekking te hebben vervuld. Om deze leemte op te vullen zijn
twee nadere richtlijnen vastgesteld, een voor werknemers (Richtlijn 72/194, PB
EG L 121 van 26 mei 1972) en cen voor zelfstandigen (Richtlijn 75/34 PB EG
L 14 van 20 januari 1975).

Voor bespreking van deze jurisprudentie, zie o.m.: KARPENSIEIN P., 'Zur
Tragweite des Art.48 Abs. 4 EWG-Vertrag' in: Rechtsvergleichung, Europarecht
und Staatenintegration; Gediichtnisschrift fOr Lkontin-Jean Constantinesco,
K6ln, 1983, 377-392; en LOUIS J.V., 'L'acca des ressortissants communautaires
aux emploi publics' in Cent ans de droit social belge, sous la direction de P.
van der VORST, Bruxelles, 1986, 813-829.
124. Overigens heeft de Commissie bekend gemaakt dat ze voornemens is
syste123.

matische actie te gaan ondernemen om de niet door art. 48, lid 4 EEG
gerechtvaardigde beperkingen uit te schakelen. Zie PB EG C 72 van 18 maart
1988.

125.
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tieven, maar is van toepassing op alle EG-onderdanen en hun begunstigde familieleden; het is een richtlijn "betreffende het verblijfsrecht" in het algemeen. Uit de onderlinge samenhang tussen de drie
richtlijnen kan evenwel worden afgeleid dat de bepalingen in Richtlijn
90/364/EEG uitsluitend toepassing vinden op de groep van personen
die buiten de werkingssfeer van de andere twee richtlijnen, respectievelijk van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer vallen.
Inhoudelijk zijn de voorwaarden die in de drie richtlijnen zijn opgenomen, niet fundamenteel verschillend. Een gemeenschappelijk
element is in ieder geval dat zowel de toekenning als het behoud van
het verblijfsrecht afhankelijk is van het beschikken over middelen om
te voorkomen dat men tijdens het verblijf ten laste van de bijstands-

regeling van het gastland komt en het beschikken over een allerisico's dekkende ziektekostenverzekering. Voor post-actieven en
overige niet-actieven dient voor de invulling van het begrip 'toereikende middelen' te worden aangesloten bij de normen waaronder door
het gastland aan zijn onderdanen bijstand kan worden verleend, "rekening houdend met de persoonlijke situatie van de aanvrager", of,
indien niet toepasselijk, "bij de normen van het minimumpensioen in
het kader van de sociale zekerheid dat door het gastland wordt uitgekeerd".126 Voor studenten zijn hieromtrent geen nadere voorwaarden gesteld.

De bepalingen inzake gezinsvorming en de openbare orde-exceptie
lopen synchroon aan die van het overige instrumentarium met
betrekking tot het vrije werknemersverkeer127, behalve waar het
betreft het verblijfsrecht voor gezinsleden voor studenten. Dit omvat
uitsluitend de echtgenoot en de ten laste komende kinderen, maar
niet de bloedverwanten in opgaande lijn. 128
De uitvoeringstermijn van de richtlijnen loopt tot uiterlijk 30 juni
1992.

Zie Richtlijn 90/364/EEG (overige niet-actieven), art. 1, lid 1 en Richtlijn
90/365/EEG (post-actieven), art. 1, lid 1.
127. Zie Richtlijn 90/364/EEG (overige niet-actieven), art. 1, lid 2 en art. 2, lid 2,
Richtlijn 90/365/EEG (post-actieven), art. 1, lid 2 en art. 2, lid 2 en Richtlijn
90/366/EEG, art. 2.
128. Zie Richtlijn 90/366/EEG, art. 1.

126.
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3.2

De coBrdinatie van de sociale zekerheid

3.2.1

Algemeen

Uit de plaatsing van art. 51 EEG (Titel III: het vrije verkeer van
personen, diensten en kapitaal, Hoofdstuk 1: de werknemers) blijkt
dat de Verdragsopstellers een co6rdinatie van de sociale zekerheid
van direct belang achtten voor het vrije werknemersverkeer. Ook
omdat dit vrije verkeer een van de pijlers van de gemeenschappelijke
markt vormt, werd aan de co6rdinatie van de sociale zekerheid een
grotere prioriteit toegekend dan aan een harmonisatie. Dit blijkt ook
uit de bevoegdheden die art. 51 EEG aan de gemeenschapswetgever
toekent. Art. 51 bepaalt:
De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie maatregelen
vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming
van het vrije verkeer van werknemers met name door een steisel in te voercn waardoor

het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen

a. dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen
alsmede voor de berekening daarvan. al die tijdvakken worden bijeengeteld welke
door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen,

b. dat de uitkeringen die aan pcl·sonen die op het grondgebied van de Lid-Staten
verblijven, zullen worden betaald.

De opstellers van het EGKS Verdrag hadden de relatie tussen de coardinatie van de sociale zekerheid en het vrije werknemersverkeer
ook al onderkend, maar waren niettemin voorzichtiger met het toekennen van bevoegdheden aan de gemeenschapsinstellingen op dit ter-

rein. In het vierde lid van art. 69 EGKS is vastgesteld dat het Verdrag iedere discriminatie tussen nationale werknemers en germmigreerde werknemers verbiedt, onverminderd bijzondere bepalingen
met betrekking tot grensarbeiders. Vervolgens wordt in dezelfde bepaling aan de Deelnemende Staten van de EGKS opgedragen om na te
gaan "welke maatregelen noodzakelijk blijven ten einde te voorkomen,
dat de bepalingen met betrekking tot de sociale zekerheid een belemmering vormen voor de verplaatsing van de werknemers: Deze laatste
zinsnede heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van een Europees
coOrdinatieverdrag, dat de toen bestaande bi- en multilaterale verdra-
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gen tussen de Deelnemende Staten zoveel mogelijk diende op te heffen. Dit Verdrag werd 9 december 1957 als het Europees Verdrag
inzake sociale zekerheid van migrerende werknemers129 ondertekend,
maar is nooit in werking getreden. Een aangepaste tekst van het

Verdrag zou in de vorm van EEG Verordening nr. 3/58, als een van
de eerste verbindende maatregelen in het kader van het inmiddels in
werking getreden EEG Verdrag, worden vastgesteld. Een tweede verordening, nr. 4/59, diende ter vaststelling en de wijze van toepassing
van de voornoemde verordening.
De cobrdinatie van de sociale zekerheid, die voorheen geheel werd
beheerst door bi- en multilaterale verdragen, werd door de geschetste
gang van zaken vervat in een communautair instrument ter verwezen-

lijking van een van de Verdragsdoelstellingen. "Maatregelen" die door
de Raad op grond van art. 51 EEG zijn vastgesteld, vormen onderdeel
van het afgeleide communautaire recht en kunnen ook uit dien hoofde
worden getoetst aan het Verdrag door het Hof van Justitie.130 Met
name dit laatste aspect zou van groot belang blijken voor de verdere
ontwikkeling van het communautaire co8rdinatierecht. Met een beroep
op de Verdragsdoelstelling van het vrije personenverkeer heeft het

Hof

de codrdinatieverordeningen zeer extensief geinterpreteerd en
zelfs bepaalde onderdelen daarvan ongeldig verklaard.131 Hierdoor is

de inhoud en het karakter van het communautaire codrdinatierecht in
toenemende mate gaan verschillen van het overige internationale bien multilaterale co8rdinatierecht. 132

Vo. 3/58 en Vo. 4/59 zijn herhaaldelijk aangepast en gewijzigd. In
1971 heeft een totale herziening plaatsgevonden waarbij de regelingen
werden verbeterd, uitgebreid en aangepast aan de inmiddels ontstane
jurisprudentie van het Hof van Justitie en de toetreding van de nieu129. Trb. 1958,54.
130. Zie in het bijzonder artt. 173 en 177 EEG.
131. Voor een uitgcbreide analyse van de jurisprudentie van het Hof aangaande het
codrdinatierecht, zie o.m. POMPE, P. distungen der soziale Sicherheit bei
Alter und Invalditiit fiir Wanderarbeitnehmer nach europaischem Gemeinschaftsrecht, Kdln/Bonn/Munchen, 1986, 259-297; SCHULTE, B., 'Auf dem Weg
zu einem curop ischen Sozialrechts? - der Beitrag zur Entwicklung des Sozialrechts in der Gemcinschaft', Europarecht, 1982, 357 c.v.
132. Vgl. hieromtrent SCHULER, R., a.w. (1985)
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we Lid-Staten: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 133
De herziening resulteerde in twee nieuwe verordeningen: nr.
1408/71134 en nr. 574/72.135 Ook deze zijn herhaaldelijk gewijzigd,

mede met het oog op de verdere uitbreidingen van de Europese Gemeenschappen. Een belangrijke aanvulling vond plaats met de vaststelling van Vo. 1390/81136 en Vo. 3795/ 81137 waarbij de toepassing
van de verordeningen werd uitgebreid tot zelfstandigen en hun gezinsleden en nabestaanden. Sinds deze verruiming van het personele
geldingsbereik heeft Vo. 1408/71 niet alleen meer een dienende functie voor het vrije werknemersverkeer, maar ook voor het zelfstandigenverkeer in het kader van het recht op vrije vestiging en vrije

dienstverlening.
Hoewel de communautaire co8rdinatie van de sociale zekerheid primair
moet worden geidentificeerd met art. 51 EEG en de maatregelen die
op basis van dit artikel zijn vastgesteld, dient hier ook te worden
gewezen op het grote praktische belang van art. 7, lid 2 van Vo.
1612/68 voor de toepassing van het sociale-zekerheidsrecht op migrerende werknemers. Op grond van deze bepaling genieten werknemers
die onderdaan zijn van een vreemde Lid-Staat, dezelfde 'sociale en
fiscale voordelen' als nationale werknemers. Het begrip 'sociale voordelen' is door het Hof van Justitie dermate ruim geinterpreteerd dat
het ook sociale-zekerheids- en sociale-bijstandsuitkeringen is gaan
omvatten.138 In de praktijk functioneert art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 als
een soort vangnet onder Vo. 1408/71, dat wil zeggen in bepaalde
omstandigheden kunnen zaken die buiten de personele en materible
werkingssfeer van Vo. 1408/71 vallen (denk ook aan de sociale bijstand!), wel onder de werkingssfeer van deze bepaling worden gebracht.

Vgl. hieromtrent RIBAS, J.J. en COEFFARD, A., 'Les cffets de 1'6largissement
des Communautds sur la rdglementation communautaire en mati8re de securitd
sociale des travailleurs migrants', RMC, 1973, 103 e.v.
134. Zie Hoofdstuk I voctnoot 8.
135. Zie hoofdstuk I voetnoot 9.
133.

136. PB EG L 145 van 29 mci 1981.
137. PB EG L 275 van 29 september 1981.
138.
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3.2.2

Korte schets van de opbouw en de inhoud van Vo. 1408/71

Vo. 1408/71 is onderverdeeld in 7 Titels. Titel I bevat algemene bepalingen. Deze hebben onder meer betrekking op definities van termen
die in de verordening worden gehanteerd (art. 1); de personele en
materiele werkingssfeer (artt. 2,4 en 5); de verhouding tot bi- en
multilaterale cotlrdinatieverdragen (artt. 6 t/In 8); de gelijkheid van
behandeling van eigen en vreemde onderdanen (art. 3); de export van
uitkeringen (art. 10); en de regeling van samenloop van nationale en
buitenlandse prestaties (art. 12).
Titel II heeft betrekking op de vaststelling van de toe te passen
wetgeving. De bepalingen van Titel II (artt. 13 t/m 17) bevatten zogenaamde conflictregels (ook wel: aanwijsregels) die aangeven welk
nationaal stelsel van sociale zekerheid in een concrete grensoverschrijdende situatie op een persoon van toepassing is. Hoofdregel is
dat een persoon slechts aan de wetgeving van 66n Lid-Staat onderworpen kan zijn; positieve en negatieve wetsconflicten tussen verschillende nationale wetgevingen zijn dus uitgesloten. 139
Titel III bevat het grootste aantal bepalingen van de verordening. Hij
is ingedeeld in een acht-tal hoofdstukken, die ieder afzonderlijk bijzondere coardinatieregels bevatten voor de respectievelijke takken
van sociale zekerheid, waarop de verordening van toepassing is. Hierbij staat telkens centraal de vaststelling van het recht op uitkering
door een samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid, of
wonen die zijn vervuld in twee of meer Lid-Staten, alsmede de wijze
van berekening van uitkeringen.
Titel IV regelt de activiteiten, samenstelling en werkwijze van de
Administratieve Commissie. Dit is een orgaan dat is samengesteld uit

regeringsvertegenwoordigers van de Lid-Staten. Het is belast met het
behandelen van uitvoerings- en interpretatiekwesties die uit de toe139.

De regel van toepasselijkheid van slechts Edn nationaal rechtsstelsels staat
aan de basis van het leerstuk van de z.g.n. sterke- en exclusieve werking van
dc conflictregels, zoals dat door het Hof van Justitie is ontwikkeld. Een dergelijke werking impliccert dat nationaairechtelijke normen ter afl)akening van
de geldingssfeer van eigen sociale zekerheidsstelsels t.o.v. buitentandse stelsels, die in strijd zijn met het criterium zoals vastgelegd in cen toepasselijke

conflictregel, buiten werking worden gcsteld. Zie hierover uitgebreid:
CORNELISSEN, R.C., 'Communautaire en Nederlandse jurisprudentie inzake
conflictregels in het Europees sociaal zekerheidsrecht', SEW, 1986,799-823.
Zie ook hierna Hoofdstuk VI, (IV), 4.3.4.
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passing van de verordening voortvloeien, en kan in dit licht aanbeve140
lingen doen en interpretatieve besluiten nemen.
Titel V regelt de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend
Comitd, een contactorgaan van regeringen, werkgevers, werknemers en
de Commissie.
Ten slotte bevatten Titels VI en VII regels inzake de samenwerking
tussen bevoegde uitvoeringsorganen en overgangs- en slotbepalingen.
Voor de volledigheid zij nog vermeld dat aan de verordening nog een

7-tal bijlagen zijn gevoegd. Hierin zijn bijzonderheden en beperkingen
ten aanzien van de wetgevingen van de afzonderlijke Lid-Staten opgenomen.
3.2.3

Enkele hoofdlijnen van de jurisprudentie van het Hof van Justitie

Elke situering van het communautaire cobrdinatierecht zou onvolledig
zijn indien geen aandacht wordt besteed aan de belangrijke rol van

het Hof van Justitie bij

de uitleg en de beoordeling van de geldigheid

van de co6rdinatieverordeningen. Het is al gesteld dat het Hof een
sterke stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het coDrdinatie-

recht; sinds het bestaan van Vo. 3/58 zijn er door het Hof maar
liefst meer dan 200 uitspraken gewezen.
Ongetwijfeld ligt de oorzaak van het grote volume aan uitspraken in
het zeer complexe karakter van de courdinatieverordeningen. De Verdragsopstellers hebben in het kader van art. 51 EEG niet geopteerd
voor een harmonisatie van de sociale-zekerheidsstelsels of de invoe-

ring van een gemeenschappelijke sociale-zekerheidssysteem. Door de
co8rdinatie worden verschillen in nationale stelsels slechts in zeer
beperkte mate opgeheven of verminderd; dergelijke verschillen vormen

juist het uitgangspunt voor een communautaire regeling, waarbij in
hoofdzaak de werking van de nationale stelsels op elkaar wordt afgestemd.141 Men kan zich voorstellen dat een coBrdinatiesysteem waarbinnen de sociale-zekerheidsstelsels van thans 12 Lid-Staten, met al
de nationale verscheidenheid en eigenaardigheden, in 66n 'regeling
140. Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat de besluiten van de Administratieve Commissie geen bindende werking hebben. Zie HvJ 14 mei 1981, mak
98/80 (Romano).

141. Over het onderscheid tussen harmonisatie en coardinatie, zie meer specifick
hieronder Hoofdstuk III, (III), 3.2.4.
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moeten worden gehuisvest, niet bepaald uitblinkt door eenvoud. Daarenboven is de jurisprudentie van het Hof op zichzelf een complicerende factor. Met een beroep op de bepatingen van het EEG Verdrag
schrijft het Hof bepaalde toepassingsvormen van Vo. 1408/71 voor die,
hoewel ze vanuit een oogpunt van de bescherming van migranten
veelal zijn toe te juichen, de begrijpelijkheid van het co8rdinatierecht
niet altijd ten goede komen. Vaak komt het VOOr dat een principiele
uitspraak van het Hof aanleiding geeft tot een veelheid van nieuwe

prejudicitle vragen van nationale rechterlijke instanties, en zo ontstaat er een niet te stuiten stroom van jurisprudentie.

De jurisprudentie van het Hof met betrekking tot het courdinatierecht
is dermate complex en

omvangrijke dat het zich moeilijk in kort

bestek laat weergeven. Hoogstens kunnen hier enkele hoofdlijnen
uiteen worden gezet.

Een van de hoofdgedachten in de jurisprudentie van het Hof is al
vroeg in het bestaan van Vo. 3/58 geformuleerd in het arrest Nonnenmacher.142 In dit arrest stelde het Hof dat de doelstelling van
artt. 48 t/m 51 EEG met zich meebrengt dat wettelijke beperkingen
die migrerende werknemers in een nadelige positie brengen, worden
opgeheven, en dat de verordening in geval van twijfel moet worden
opgevat als strekkend te voorkomen dat de migrerende werknemer, in
het bijzonder wat betreft zijn sociale zekerheid, in een nadelige
positie wordt gebracht. Op grond van deze teleologisch geinspireerde
overweging, die nadien, zij het niet altijd in dezelfde bewoordingen,
regelmatig is herhaald, heeft het Hof de verordening sterk extensief,
zelfs 'expansief geinterpreteerd.
Niet alleen is als gevolg van de jurisprudentie de materiele en de
personele geldingssfeer van de verordening aanzienlijk uitgedijd143,
maar ook inhoudelijke verordeningsbepalingen, zoals bijvoorbeeld art.
10, lid 1 dat voor langlopende uitkeringen het principe van exportabiliteit vastlegt, zijn aanzienlijk in belang toegenomen. 144
Ook komt het regelmatig voor dat het Hof met een beroep op de

doelstellingen van artt. 48 t/m 51 EEG

de verordening aanvult met

142. HvJ 9 juni 1964, zaak 92/63.
143.
144.

Zie hieronder uitgebreid Hoofdstuk VI, (IV), 2.
Zie hieronder Hoofdstuk VI, (IV), 4.3.3.2.
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bepaalde regels in specifieke gevallen waarin sprake is van een leemte
145
in de regelgeving.
Evenzeer hecht het Hof veel belang aan de eenvormige toepassing van
het gemeenschapsrecht. Begrippen en termen die in de verordening

voorkomen, worden een gemeenschapsrechtelijke betekenis toegekend,
omdat indien de betekenis afhankelijk zou zijn van het nationale
recht, iedere Lid-Staat in de gelegenheid zou zijn de inhoud ervan
naar eigen inzicht te wijzigen, waardoor de doelstellingen van artt. 48
t/m 51 in gevaar zouden kunnen worden gebracht. 146
Voorts heeft het Hof in een groot aantal zaken met een beroep op de
doelstellingen van artt. 48 t/m 51 EEG gesteld dat nationaalrechtelijke bepalingen die in strijd komen met de (rechtstreeks werkende)
verordening geen toepassing mogen vinden. Door tal van verordeningsbepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de gelijke behandeling

naar nationaliteit, de export van uitkeringen en de vaststelling van de
toe te passen wetgeving, kunnen nationale verzekerings- en toeken147
ningsvoorwaarden opzij worden gezet.

Een tweede hoofdlijn in de jurisprudentie vormt een tegenstelling van
de eerste. Enerzij(is wordt bevestigd dat de verordening kan ingrijpen
in de nationale rechtssfeer, anderzijds wordt onderstreept dat dit
ingrijpen aan bepaalde grenzen is gebonden. Het Hof heeft gesteld dat
de verordening slechts strekt tot een coDrdinatie van de sociale zekerheid, en niet tot een harmonisatie daarvan, of de invoering van
een gemeenschappelijk sociale-zekerheidssysteem.148 Uit de beperkte
coardinatie-opdracht van de Verdragsopstellers aan de Raad heeft het
Hof onder meer afgeleid dat art. 51 niet raakt aan de materiele en
formele verschillen tussen de sociale-zekerheidsregelingen van de LidStaten, en dat de nationale wetgevers de vrijheid behouden om de
145. Zie o.m. HvJ 9 november 1977, zaak 41/77 (Warry); HvJ

10 januari 1980, zaak
69/79 (Jordens-Vosters); HvJ 28 februari 1980, zaak 67/79 (Fellinger)

146. Over de ontwikkeling van het gemeenschapsrechtelijke werknemers en zelfstandigenbegrip in het kader van de coardinatieverordeningen, zie hieronder
Hoofdstuk VI, (IV), 2.2.3.
147. Door GOVERS, A.W., RSV 26ste jaargang, juni 1982 is een zeer nuttig overzicht gemaakt van arresten waarin nationale toekennings- en verzekeringsvoorwaarden als gevolg van tocpassing van de verordening buiten werking zijn
gesteld. Hclaas is dit overzicht niet meer up-to-date.

148. Zie o.m. HvJ

13 oktober 1977, zaak 22/77 (Mura I); HvJ, 15 januari 1986, zaak
91/84 (Pinna I); HvJ 27 september 1988, zaak 313/86 (Lenoir).
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voorwaarden voor aansluiting bij een stelsel van sociale zekerheid, of
verkrijging, handhaving, verval of schorsing van het recht op uitkering, naar eigen inzicht vast te stellen.149 Met een beroep op het
onderscheid tussen de harmonisatie en de co6rdinatie van de sociale
zekerheid wordt regelmatig paal en perk gesteld aan de invloed van

de Vo. 1408/71 op het nationale sociale-zekerheidsrecht.

150

Een derde 'grand trait' van de jurisprudentie van het Hof kan vanuit
een analytisch oogpunt worden gezien als een voortvloeisel van de
twee andere besproken hoofdgedachten. Juist omdat Vo. 1408/71 de
meest gunstige voorwaarden wil scheppen voor het vrije personenverkeer, 6n omdat de verordening gezien het co8rdinerende karakter
slechts beperkt van invloed kan zijn op de gelding van het nationale
sociale-zekerheidsrecht, mogen rechten die uitsluitend zijn verkregen
op grond van het nationale recht niet worden verminderd of aangetast. Volgens de overwegingen van het Hof in het bekende Petroniarrestist zou het doel van artt. 48 t/m 51 EEG niet worden bereikt,
indien werknemers ten gevolge van de uitoefening van hun recht op
vrij verkeer binnen de Gemeenschap rechten op het gebied van de
sociale zekerheid zouden verliezen, welke hun in ieder geval reeds
worden gewaarborgd door een wettelijke regeling van een Lid-Staat.
Het beginsel van 'onschendbaarheid van nationaal verkregen rechten',
zoals dat door het Hof in Petroni en in een zeer groot aantal andere
arresten is ontwikkeld, speelt een belangrijke rol bij de uitleg van de
bepalingen van Vo. 1408/71, alsmede bij de beoordeling van de geldigheid daarvan. Het heeft zich vooral ontwikkeld aan de hand van de
problematiek van samenloop van ouderdoms- en invaliditeitspensioenen.152 In het kader van deze problematiek heeft het Hof onder
meer geoordeeld dat twee communautaire anti-cumulatiebepalingen,
zoals vervat in art. 12, lid 2 en art. 48, lid 3 Vo. 1408/71, onder
149. Zic o.m. HvJ 26 juni 1978, zaak 1/78 (Kenny); HvJ 12 juli 1979, zaak 266/78

(Brunori); en HvJ 24 april 1980, mak 110/79 (Coonan).
Voor recente voorbeelden in de jurisprudentie, zie de bespreking van VONK,
G., 'Recente jurisprudentie inzake de sociale zekerheid van migranten', Migrantenrecht, 1989, 269-278, 269-272.
151. HvJ 21 oktober 1975, zaak 24/75.
152. Zie hierover uitgebrcid: CORNELISSEN, R.C., Europese coardinatic van invaliditeits- en weduwenverzekeringen, Antwerpen, 1984, i.h.b. 143-226 ; FORDE,
M., 'The vertical conflict of social security law in the European Community',
LIEl, 1980, 21 e.v.; POMPE, P., a.w., i.h.b. 87-256.

150.
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bepaalde omstandigheden niet rechtsgeldig mogen worden toegepast.
Ook ten aanzien van de courdinatie van gezinsbijslagen en wezenpensioenen speelt het beginsel van onschendbaarheid van nationaal ver-

kregen rechten een rol, zij het dat dit beginsel hier op een andere
manier is uitgewerkt. 153
Ten aanzien van de coordinatie van werkloosheidsuitkeringen, in het
bijzonder wat betreft de toepassing van art. 69 Vo. 1408/71, wordt
aan het beginsel van nationaal verkregen rechten slechts in geringe
mate een betekenis toegekend.154 Ondanks deze (en nog vele andere
niet nadere genoemde) nuanceringen blijft het 'Petronibeginsel', zoals

het ook wel een wordt genoemd, een belangrijke waarborg voor de
sociale-zekerheidsrechten van migranten in de Gemeenschap.

3.2.4

Nogmaals: het onderscheid harmonisatie - coardinatie

Het onderscheid harmonisatie
co6rdinatie is hierboven veelvuldig
aan bod gekomen, zowel als een aanduiding van verschillende com-

munautaire maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, als in
het kader van de bespreking van de jurisprudentie van het Hof van
Justitie met betrekking tot Vo. 1408/71. Toch dient te worden begrepen dat het onderscheid niet altijd even duidelijk ligt. Noch het EEG
verdrag, noch de jurisprudentie van het Hof van Justitie bieden definities van de begrippen harmonisatie en codrdinatie. Als uitgangspunt
zijn we in dit onderdeel, met steun in de rug van de opvattingen
hieromtrent in de rechtsliteratuur155, uitgegaan van bepaalde methodologische verschillen; bij een harmonisatie van de sociale zekerheid
gaat het dan om het invoeren van bepaalde gemeenschappelijke elementen in de inhoud van nationale sociale-zekerheidsstelsels, terwijl
een co8rdinatie louter toeziet op het verbinden en op elkaar afstemmen van de werking van sociale-zekerheidsstelsels, waarvan de inhoud
verder onaangetast blijft. Echter, een dergelijk onderscheid sluit

slechts ten dele aan bij de rechtswerkelijkheid, omdat, zoals reeds is
153. Zie in dit verband de intcressante bespiegelingen van WANDERS, W., 'Freiziig-

igkeit statt Sozialunion', Europarecht, 1985,138 e.v., 145-1464
1980, gevocgde zaken 41, 121 en 796/79 (Testa, Maggio
en Vitale)
155. Zie o.m. WATSON, Ph. a.w. (1980) 31; KAFIEYN, PJ.G. en VERLOREN VAN
THEMAAT, P., a.w., 278.

154. Zie m.n. HvJ 19 juni
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vastgesteld, de rechtstreekse werking van Vo. 1408/71 met zich meebrengt dat met de verordening strijdige bepalingen ter zijde worden

gesteld.

Het vermogen van de coilrdinatieverordening om te kunnen ingrijpen
in de nationale rechtssfecr kan goed worden geillustreerd aan de
hand van de rechtspraak van het Hof inzake de werking van de con15
flictregels van Titel II Vo. 1408/71. In het arrest ten Holder 6 kwam
het Hof tot de conclusie dat het systeem van conflictregels met zich
meebrengt:

(...) dat de wetgevers der Lid-Staten niet meer bevoegd zijn om de draagwijdte en
de toepassingsvoorwaar(len van hun nationale wetgeving te bepalen met betrekking
tot de personen die eraan onderworpen zijn en het grondgebied waarbinnen de nationale
157
bepalingen effect sorteren.

De overweging impliceert dat de afbakening van de kring van verzekerdenvan het eigen sociale-zekerheidsstelsel ten opzichte van
buitenlandse stelsels wordt bepaald door de criteria zoals vastgelegd
in Vo. 1408/71; in feite hebben de bepalingen van Titel II, samen met
het verbod op discriminatie naar nationaliteit, tot gevolg dat het
personele toepassingsgebied van de nationale sociale-zekerheidsstelsels
voor een deel wordt geuniformeerd, of zo men wil geharmoniseerd.

Het onderscheid tussen de co8rdinatie en de harmonisatie van de
sociale zekerheid lijkt in de realiteit dan ook niet zozeer te worden
bepaald door de vraag of het communautaire recht al dan niet kan
ingrijpen in het nationale recht, maar veeleer door de grenzen van
het 'regelveld' waarbinnen een dergelijk ingrijpen kan plaatsvinden.
Het vrije verkeer van personen en Vo. 1408/71 hebben uitsluitend
betrekking op de regeling van de rechtspositie van migrerende werknemers en zelfstandigen. Dit betekent ook dat de invloed van deze
verordening op het nationale recht zich beperkt tot normen die toezien op de regulering van de 'grensoverschrijdende sociale zekerheid',
dat wil zeggen: normen die direct relevant zijn voor migranten en
156. HvJ 12 juni 1986, zaak 302/84.
157. Ibidem, o. 21.
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hun rechthebbenden.158 Het overige sociale-zekerheidsrecht wordt qua
inhoud onverlet gelaten. Voor een onderlinge aanpassing, een harmonisatie, van het nationale sociale-zekerheidsrecht, voorzover dit niet

direct betrekking heeft op de rechtspositie van migranten, biedt art.
51 EEG geen rechtsgrond, maar moet toevlucht worden gezocht tot
andere bepalingen in het EEG verdrag.
Het zou te ver gaan om te beweren dat van deze opvatting over de
grenzen van het co6rdinatiebegrip een normatieve werking uitgaat. De
communautaire jurisprudentie biedt voor deze opvatting hoogstens
indirecte aanknopingspunten159, maar geen expliciete bevestiging. De
theorie over de grenzen van het co6rdinatie en de harmonisatie van
de sociale zekerheid is niettemin van belang voor het analyseren en
begrijpen van de uitspraken van het Hof van Justitie, waarin regelmatig bepaalde grenzen tot uitdrukking worden gebracht ten aanzien
van het ingrijpen van Vo. 1408/71 in de nationale rechtssfeer. Ook in
Hoofdstuk VI zal dit aspect aan de orde komen.
4

Nadere afbakening en werkliypothese

Uit

de situering van het Europees sociale-zekerheidsrecht kan worden

afgeleid dat de relatie tussen bestaansminimumuitkeringen en het
communautaire recht zowel kan worden bestudeerd vanuit de invalshoek van een harmonisatie van de sociale zekerheid als vanuit de
invalshoek van het vrije personenverkeer en de coBrdinatie van de
sociale zekerheid. Immers, met de ideeen over een 'minimale harmonisatie' zoals uitgewerkt door HAUSER, is de discussie over een harmonisatie van de sociale zekerheid binnen de Gemeenschap ook van
toepassing geworden op de sociale bijstand.

Hieronder wordt echter uitsluitend aandacht besteed aan de relatie
tussen bestaansminimumuitkeringen en het vrije personenverkeer (alsmede de coOrdinatie van de sociale zekerheid). Een onderzoek naar de
mogelijkheden van een harmonisatie van bestaansminimumuitkeringen
blijft achterwege. Over de redenen voor deze afbakening kan lang
158. In dcze zin ook: PIETERS, D., in: Europees sociale zekerheidsrecht, commentaar, PIETERS, D. (ed.), Antwerpen, 1988, 17-45,21-22

159. Zie HvJ 15 juli 1964, zaak 100/63 (Kalsbeek) en de in voetnoot 149 van dit
hoofdstuk vermelde uitspraken.
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worden uitgewijd. We beperken ons hier echter tot slechts twee opmerkingen.

Allereerst is van belang dat een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van een coherent regime voor de co8rdinatie van bestaansminimumuitkeringen in het licht van een vrij verkeer van de burger op
zich dermate omvangrijk is, dat een uitbreiding tot andere onderwerpen de omvang van het onderzoek tot onverantwoorde grootte zou
doen uitdijen. In deze zin is de afl)akening van dit onderzoek door
zuiver praktische overwegingen ingegeven.
Op de tweede plaats spelen er echter ook meer fundamentele overwegingen. De noodzaak van een coordinatie van bestaansminimumuitkeringen is thans zeer actueel. Daarbij sluiten ideeBn over een
coherent regime voor de cobrdinatie van bestaansminimumuitkeringen
aan bij het bestaande communautaire recht, juist op een terrein
waarover in de Gemeenschap consensus bestaat: het vrije verkeer van
personen. Nieuwe regelgeving op het terrein van de coardinatie van
bestaansminimumuitkeringen zou ook slechts in geringe mate van
invloed zijn op de geldigheid van het nationale bijstandsrecht en
gemengde-prestatieregelingen. Dergelijke regelgeving zou zich uitslui-

tend uitstrekken over de grensnormen van dit recht, dat wil zeggen
de normen die de rechtspositie van migranten determineren; een verregaande communautaire bemoeienis met de inrichting en de vormgeving van de inhoud van nationale bestaansminimumstelsels is niet aan
de orde.

De harmonisatie van de sociale zekerheid, waaronder ook de sociale
bijstand, is echter een uitermate gevoelig onderwerp ten aanzien
waarvan niet alleen de noodzaak wordt betwist, maar zich ook binnen
de Gemeenschap nog geen concrete plannen of voorstellen hebben
ontwikkeld. Een harmonisatie van bestaansminimumuitkeringen zou op
langere termijn een drastische wijziging van het nationale bijstandsrecht en gemengde-prestatieregelingen teweeg kunnen brengen. Uiteenlopende ideeen over de rol van bestaansminimumuitkeringen in het
geheel van de sociale-zekerheidsrechtelijke bescherming; de complexiteit van de formulering van communautaire minima; de onzekerheid
over de gevolgen van een communautair stelsel van bestaansminimum-

uitkeringen voor de inrichting van het sociale-zekerheidsbestel; en
niet op de laatste plaats de onwil van de regeringen om nationale
vrijheden op het gebied van de sociale zekerheid over te dragen aan

81

HOOFDSTUK III

de Gemeenschap, maken een harmonisatie van bestaansminimumuitkeringen op korte termijn een veel minder realistische optie dan een
co6rdinatie daarvan. Ook deze overwegingen hebben een rol gespeeld

bij de afbakening van het onderzoeksonderwerp.
Een strikte scheiding tussen een harmonisatie en een co6rdinatie van
de sociale bijstand is overigens niet altijd mogelijk. Het zal namelijk
blijken dat de ontwikkeling van bepaalde scenario's voor een coilrdinatie van bestaansminimumuitkeringen toch stuit op de vraag of er in
de Gemeenschap al dan niet sprake is van een zekere harmonisatie
van bijstandsstelsels. In latere stadia van dit onderzoek wordt vanuit
deze invalshoek inderdaad aandacht besteed aan de relatie tussen de
twee onderscheiden gebieden; een zelfstandig onderzoek naar de mogelijkheden van een geharmoniseerd stelsel van bestaansminimumuitkeringen blijft echter achterwege.
Eenmaal vastgesteld dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op
coijrdinatieproblemen, moet tenslotte nog kort aandacht worden besteed aan de vraag wat hier wordt verstaan onder 'coilrdinatie'. Voor
de doeleinden van een bespreking van de invloed van het geldende
communautaire recht op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen wordt aan dit begrip een zuiver formele betekenis
toegekend. Onder de co6rdinatie wordt verstaan al het recht dat
wordt beheerst door art. 51 EEG en Vo. 1408/71 en Vo. 574/72, alsmede art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en het communautaire non-discriminatiebeginsel naar nationaliteit in het algemeen. Dogmatisch gezien is
het overigens niet erg juist om de enkele toepassing van het verbod
van discriminatie naar nationaliteit op zichzelf als een vorm van
codrdinatie aan te duiden. De uitbreiding van het coUrdinatiebegrip
tot het enkele non-discriminatiebeginsel is echter uit praktische gronden ingegeven, daar het discriminatieverbod, naast Vo. 1408/71, een
belangrijke rol speelt bij de toepassing van het communautaire recht
op bestaansminimumuitkeringen.
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De nationaalrechtelijke positie van migranten in
bestaansminimumregelingen

I

Inleidende opmerkingen

De rechtspositie van migranten in de sociale bijstand is een problematisch thema. Als uitgangspunt wordt uitkering uitsluitend toegekend
aan personen die binnen de landsgrenzen verblijven, echter vaak
onder het voorbehoud van bepaalde voor vreemdelingen negatief uitwerkende bepalingen. In sommige landen is bijstandverlening zelfs
uitsluitend voorbehouden aan nationale onderdanen. Daarenboven kent
het nationale vreemdelingenrecht vaak beperkende voorwaarden die
het recht op toegang en verblijf van behoeftigen aan banden leggen.
Het algemeen erkende fundamentele beginsel van gelijkheid van behandeling naar nationaliteit, is in het nationale bijstandsrecht slechts
beperkt gerealiseerd.
Aanvankelijk strekte de ongastvrije behandeling van allochtone armen zich niet alleen uit tot personen met een vreemde nationaliteit,
maar zelfs tot nationale onderdanen. Exemplarisch hiervoor is het
oude Engelse 'settlement-systeem' dat reeds in 1662 was ingevoerdi
om te voorkomen dat paupers zich vrij binnen de landsgrenzen konden bewegen, en zich aldus ten laste konden maken van vreemde
'parishes', die met de uitvoering van de poor laws belast waren. Onder dat systeem werd de verantwoordelijkheid voor zorgverlening
volledig toevertrouwd aan de 'parish of settlement', hetgeen er op
neer kwam dat armlastigen die niet binnen de gemeentegrenzen waren
geboren, werden uitgewezen; de betrokkene diende terug te keren
naar zijn geboorteplaats.
1. Ingevocrd bij de Act of Settlement, 1662. Zic hierover OGUS, A.I. en
BARENDT, E.M. The law of social security, Londen, 1982, 450.
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Ook in andere staten golden aanvankelijk beperkingen op de binnenlandse bewegingsvrijheid van armlastigen, en werd de toekenning van
armenzorg beperkt tot deelgenoten van de lokale gemeenschap.2 In
Nederland bestond bijvoorbeeld een lange tijd de praktijk waarbij
gemeenten, alvorens een nieuwe bewoner toe te laten, van de betrokkene een bewijs verlangden dat hij niet armlastig was, dan wel een

verklaring van het armenbestuur van de vorige woonplaats dat deze
garant voor hem bleef.3

In de loop van de 19de eeuw kwam het immobiele, lokale karakter
van de stelsels van armenzorg in toenemende mate onder druk te
staan. Met name stond dit in de weg aan de eisen van arbeidsmobi-

liteit die met het voortschrijden van

de industriele revolutie aanzienlijk waren toegenomen.4 Beperkende maatregelen en voorwaarden die
armlastigen van de armenzorg en verblijf binnen de lokale gemeenschap uitsloten, werden geleidelijk afgeschaft.
In Nederland werd met het kennelijke doel de binnenlandse migratie
te vergemakkelijken, in 1818 een wet ingevoerd die paal en perk

stelde aan de hierboven beschreven restrictieve gemeentepraktijken.5
De wet voorzag in een stelsel van domiciliebepalingen op grond waarvan de verplichting tot armenzorgverlening werd opgelegd aan de
plaats waar men de laatste vier jaar was gevestigd, of, bij gebreke
daarvan, aan de plaats van geboorte. Daarbij kon het ene armbestuur
de verleende onderstand verhalen op het bevoegde armbestuur. Dit
systeem zou blijven voortbestaan tot de invoering van de armenwet in
1854.6 In dat jaar werden de bestaande domiciliebepalingen afgeschaft, en werd voor de plaals van ondersteuning het de plaats van
het werkelijke verblijf op het tijdstip dat de onderstand werd aan2.
3.

4.

Voor de situatic in het oude Duitsland, zie SCIIULER, R., a.w. (1988), 149-151.
Zie hierover GOEDMAKERS, H.J.P.J, 'Dc perio(le van 1854 tot 1912' in: Hon-

derd jaren armenwct 1854-1954, maatschappelijkc zorg in historisch pcrspectief, DAM, J.C. VAn c.s. (eds.), Alphen aan den Rijn, 1955, 75-76.
Vgl. SCHULER, R, a.w. (1988), 150-151. De auteur wijst voorts op het pro-

bleem dat het "System des Heimatswesens" in het oude Duitsland kidde tot

een grote toename van de dakloosheid van armen doordat zij van lokale gemeenschappen werden uitgestoten, alsmede tot cen financiele overbelasting van

5.
6.
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bepaalde "Armenheimat-Gemeinden".
Wet van 14 januari 1815, Stb. 4.
Wet van 28 juni 1854, Stb. 100.
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gevraagd, aangewezen.7 Deze situatie is tegenwoordig in het kader
van de ABW nog steeds van toepassing.8

De versoepeling van stringente lokale domicilievoorwaarden, die in de
loop van de 19de eeuw in veel Europese staten gestalte heeft gekregen, betekende niet een einde de problematiek van onderstandsverlening aan vreemdelingen, maar slechts een verschuiving daarvan. Soortelijke beperkingen, zoals die voorheen golden voor niet-deelgenoten
aan lokale gemeenschappen, werden nu van toepassing op onderdanen
van andere staten. In de wetgevingen van een aantal landen verschenen nationaliteitsvoorwaarden waarbij de toekenning van onderstand
werd beperkt tot eigen onderdanen, terwijl tegelijkertijd in heel
Europa een rigoreus uitzettingsbeleid werd toegepast op armlastige
vreemdelingen.9 De overheersende opvatting was dat niet het gast7. Zie artt. 27 e.v. Voor commentaar op

deze bepalingen, BOISSEVAIN, J.H.G.,
a.w., 93 e.v. Overigens bleven domiciliebepalingen wel van toepassing op personen met een vreemde nationaliteit. Er werd onderscheiden in twee categorieen van vreemdelingen. Op de eerste plaats vreemdelingen die nict konden
worden uitgezet en domicilie van onderstand hadden gekregen in een bepaalde
gemeente. Op de tweede plaats vreemdelingen die niet uitgezet konden worden
en geen domicilie in een bepaalde gemeente hadden gekregen, en genaturaliseerde vreemdelingen. De eerste groep moest voldoen aan de voorwaarde van
zes jaar verblijf in een gemeente, zonder te doen berocp op de onderstand.
De tweede groep kreeg op grond van art. 33 Armenwet onderstand ten laste
van het Rijk. De bijzondere domiciliebepalingen voor vreemdelingen werden
afgeschaft bij de invoering van de gewijzigde Armenwet van 1 juni 1870, Stb
85.

8. Zie art. 14 ABW. Overigens zij vermeld dat een vergoedingsregeling voor de
kosten van armenzorg tussen de armenbesturen in 1854 niet volledig ten einde
kwam. Een vergoedingsregeling bleef bestaan in het kader van 'afschuifsituaties', d.w.z. situaties waarbij de ene gemeente aan de betrokkene opdraagt om
zijn heil in een andere gemeente te gaan zoeken. Nog onder de armenwet van
1912 bestond voor afschuifgevallen een intercommunale verhuisregeling waarbij
de gemeente waaruit de bijstandsbehoevende vertrok, nog maximaal drie jaar
de kosten bleef betalen. Voor personen die tot werken in staat waren was
deze termijn beperkt tot 66n jaar (zie hierover VRIES, J. De, De Algemene
Bijstandswet, Alphen aan den Rijn, 1987, 153-154). Elementen van deze afschuif-vergoedingsregeling vinden we ook nog terug in art. 51 ABW. Voorts
kent deze wet nog een vergoedingsregeling voor gevallen waarbij de taak tot
bijstandsverlening tijdelijk door een andere dan de bevindgemeente wordt

waargenomen. Zic art. 51 jo. art. 20 ABW.

9. Vgl. SCIiULER, R., a.w. (1988), 151. In Nederland zijn vreemdelingen nooit
met zoveel woorden volledig uitgesloten geweest van de toekenning van armenzorg. Met de erkenning van de rechtsplicht tot bijstandsverlening, welke
gestalte kreeg via de invoering van de ABW, werd aan de gelijkstelling van
vreemdelingen met nationale onderdanen een cinde gemaakt. De bijstandsverlening aan buitenlanders bleef een zaak van discretionaire beoordeling van
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land, maar het land van oorsprong de verantwoordelijkheid moest
nemen voor hulpverlening aan behoeftigen.10 Hoogstens op basis van
wederkerigheid met andere staten, werd van dit uitgangspunt afgeweken.

De aan het eind van de 19de eeuw ontstane situatie klinkt voor een
deel nog steeds door in de huidige positie van migranten in de sociale

bijstand, al zijn er ten dien aanzien aanzienlijke verbeteringen opgetreden. Voor een deel zijn deze verbeteringen toe te schrijven aan
bi- en multilaterale sociale-bijstandsverdragen. Deels ook zijn verbeteringen een voortvloeisel van een veranderde nationale houding ten
opzichte van bijstandsverlening aan vreemdelingen. Na de Tweede
Wereldoorlog is in veel Europese staten het uitgangspunt van primaire
verantwoordelijkheid van verzorging van behoeftigen door het thuisland ter zijde gesteld en vervangen door het beginsel dat vreemdelingen en nationale onderdanen op gelijke voet aanspraak hebben op
sociale bijstand. In sommige landen, waaronder Groot-Brittannie en
Duitsland gelden als uitgangspunt geen nationaliteitsvoorwaarden voor
de toekenning van bijstandsuitkeringen. Hier is de afbakening van het
geldingsbereik van de sociale bijstand grotendeels tot uitdrukking
gekomen in territorialiteitsvoorwaarden. In Nederland is een gelijkstelling van vreemdelingen met nationale onderdanen voor een belangrijk deel gerealiseerd als gevolg van Kroonjurisprudentie. In andere
landen echter, zoals bijvoorbeeld Belgie, Frankrijk en Luxemburg,
gelden nog voor bepaalde bijstandsregelingen nationaliteitscriteria,
eventueel in samenhang met minimum woonplaatsvereisten.

Het beginsel dat de staat zorg moet gedragen voor het garanderen
van een bestaansminimum aan ingezeten van zowel eigen als vreemde

nationaliteit, is in het bijstandsrecht echter nooit volledig doorge-

10.
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de uitkerende instanties. Vgl. art. 84 ABW. Voor commentaar op de toepassing
van dit artikel en de recente wijzigingen die in de tekst van deze bepaling
zijn voorgesteld, zie hieronder Hoofdstuk IV, (IV), 3.3.1.4.
Deze opvatting werd in 1963 door de Nederlandse regering nog steeds gehuldigd bij de invocring van het huidige art. 84 ABW (voorheen art. 82): "De
overheid ziet zich herhaaldelijk gesteld voor de zedelijke noodzaak bijstand te
verlenen aan vreemdelingen die zich op haar grondgebied bevinden. Ander:zijds
zal, voorzover de vreemdeling een nationaliteit bezit, het verlenen van bijstand meer op de weg van zijn consul liggen. Blijft deze in gebreke, dan zal
soms uitzetting mogelijk zijn..:, TK 1962-1963, 6796, nr. 3, 29.
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trokken. In alle onderzochte landen zijn nationaliteits- en territorialiteitscriteria op een heel bijzondere manier geintegreerd via een
koppeling tussen het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht. Dit
aspect vormt reeds een complexe factor in de rechtspositie van nietonderdanen in het sociale-zekerheidsrecht in het algemeen, maar
speelt bij uitstek een rol in het bijstandsrecht. De koppeling kan zich
op twee manieren doen gevoelen, namelijk dn in de sfeer van het
bijstandsrecht zelf, 6n in de sfeer van het vreemdelingenrecht. In de
sfeer van het bijstandsrecht blijkt de koppeling uit het feit dat het
recht op uitkering is gelieerd aan de verblijfsrechtelijke positie van
vreemdelingen. Aan personen wier verblijf naar de maatstaven van het
nationale vreemdelingenrecht als rechtmatig kan worden aangemerkt,
komt in de meeste landen een gelijke rechtspositie toe als nationale
onderdanen. Indien echter de rechtmatigheid van het verblijf in het
geding komt, bijvoorbeeld in geval van intrekking van de verblijfstitel
of niet-verlenging daarvan, dan komt ook het recht op uitkering in
gevaar. Zo zijn de mogelijkheden voor illegalen om bijstand te verkrijgen veelal vrijwel uitgesloten. Ook kan het zijn dat voor bijzon-

dere groepen van personen, zoals bijvoorbeeld gedoogden of asielzoekers bepaalde restricties gelden, onder meer tot uitdrukking komend in lagere uitkeringsbedragen.

Blijkt dus dat het recht op bijstand

is gekoppeld aan de verblijfs-

rechtelijke status van de vreemdeling, tegelijkertijd kan ook het

verblijfsrecht afhankelijk zijn van de vraag of een persoon kan voorzien in zijn eigen middelen van bestaan. Dit is in de onderzochte
landen met name het geval voor vreemdelingen die nog geen permanente verblijfstitel hebben verkregen. Voor hen kan een beroep op de
sociale bijstand tot gevolg hebben dat de verblijfstitel wordt ingetrokken of niet langer verlengd, hetgeen uiteindelijk zelfs kan resulteren in een uitzetting.

De koppeling tussen het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht
brengt in de praktijk met zich mee dat specifieke groepen van
vreemdelingen, ook in staten waar de toekenning van bijstand in
principe niet langer meer wordt beheerst door nationaliteitsvoorwaarden, van de gelijke behandeling met nationale onderdanen worden

uitgesloten. Voor deze groepen blijft het uitgangspunt gelden, dat de
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verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud wordt geacht te berusten bij het thuisland en niet bij het gastland.

In dit onderdeel wordt verder ingegaan op de rechtspositie van migranten in het positieve recht van een aantal EG Lid-Staten. Op
welke wijze hierbij te werk is gegaan, wordt toegelicht in het volgende onderdeel.

II

Opzet en afbakening

Dit onderzoek naar de nationale rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen gaat uit van de situaties in een aantal EG
Lid-Staten, te weten Belgit, de Bondsrepubliek, Groot-BrittanniB en
Nederland. De beperking tot een aantal landen is gerechtvaardigd
vanuit de totale opzet van dit onderzoek, waarbij de nadruk ligt op
een bespreking van de wijze waarop in het communautaire recht de
co8rdinatie van bestaansminimumuitkeringen gestalte heeft gekregen,
en nog kan krijgen. Vanuit deze opzet is de vergelijking van de nationaalrechtelijke positie van migranten in bestaansminimumregelingen
geen hoofddoelstelling, maar een voorliggende activiteit die nodig is
om de invloed van het communautaire recht op het nationale recht
beter te kunnen begrijpen. Waar het om gaat is het accentueren van
de gemeenschappelijke structuur in de rechtspositie van migranten;
van daaruit kan verderop worden aangegeven langs welke lijnen deze
rechtspositie door het communautaire recht wordt beYnvloed. Ter
bepaling van de gemeenschappelijke structuur is een onderzoek naar
een aantal landen reeds voldoende.

Bij de keuze van de landen heeft de 'nabijheid' van de bijstandsstelsels ten opzichte van het Nederlandse stelsel als uitgangspunt gediend. Dit verklaart ook waarom de Zuid-Europese staten niet aan de
orde komen. In deze staten bestaat nog geen bijstandsstelsel in de zin
van algemene bestaansminimumuitkeringen, waarop de burger in geval
van behoeftigheid een rechtsaanspraak heeft. Eerder bestaat er een
systeem van sociale en medische bijstandstoekenning door lokale
overheden die ter zake zeer ruime discretionaire bevoegdheden toe-
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komen.11 Nog afgezien van het feit dat de veelheid van lokale, regionale en nationale regelingen zich moeilijk lenen voor een systematische bestudering, zou een behandeling van de rechtspositie van

migranten in bestaansminimumregelingen van de Zuid-Europese staten
te veel de aandacht afteiden van gemeenschappelijke problematiek die
zich op dit gebied bij de andere EG Lid-Staten aftekent.
Problematischer is de keuze binnen de groep van Noord-Europese LidStaten geweest. Uit overwegingen van volumebeperking hebben we
niet willen opteren voor een behandeling van de situatie in al deze
staten. Een echt overtuigend, inhoudelijk verantwoord selectiecriterium voor een keuze tussen deze staten valt echter moeilijk te vinden. Als alternatief hebben we ons daarom maar laten leiden door een

pragmatisch, maar ook arbitrair selectiecriterium, te weten dat van
'Nederland en zijn buurlanden'. Hiermee zijn Denemarken, Frankrijk,
Ierland en Luxemburg buiten beeld gebleven.

Er is in het kader van dit onderzoek naar

de positie van migranten
in het nationale bestaansminimumregelingen gekozen voor een benadering waarbij allereerst bij wijze van situering een beeld wordt gegeven van de bestaansminimumregelingen in de relevante EG Lid-Staten,
en vervolgens de voor migranten relevante rechtsregels binnen deze
stelsels aan de hand van uniforme criteria onderling worden vergeleken.

Bij het voorliggende decl, de situering van de bijstandsstelsels, gaat
het om het verschaffen van zeer elementaire voorinformatie die ten
dienste staat van de rechtsvergelijking van de positie van migranten.
De bespreking van de bijstandsstelsels geschiedt aan de hand van vier
hoofdthema's. Op de eerste plaats wordt bezien welke uitkeringsregelingen aan de orde zullen worden gesteld (concept). Hierbij wordt ook
stilgestaan bij het nationale bijstandsconcept, maar de uiteindelijke
keuze voor de te bespreken stelsels is gebaseerd het begrip 'bestaans-

11.

Zie hierboven lioofdstuk III, (II), 1.
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minimumuitkeringen', zoals ontwikkeld in hoofdstuk III van dit onderzoek.12

In het tweede deel wordt ingegaan op het juridische kader van de bestaansminimumregelingen (bronnen), van waaruit wordt overgegaan tot
een bespreking van de belangrijkste kenmerken van de uitkeringsregeling (uitkeritigsstnictitur en toeke,zizingsvoonvaarden). In het kader
van het laatste onderwerp wordt telkens een beeld gegeven van de
onderlinge verhoudingen tussen de uitkeringsregelingen, en wordt
tevens in hoofdlijnen ingegaan op de toekenningsvoorwaarden, vorm
en hoogte van de uitkeringen. Tenslotte besteden we zeer kort aandacht aan de uitvoenng en »ancie,ing.

Wat betreft het eigenlijk onderwerp van dit hoofdstuk, de beschrijving van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, gaat om een onderzoek naar de 'grensnormenstructuur' van deze
regelingen.

De term 'grensnormen' speelt een belangrijke rol in de dogmatiek van
het communautaire courdinatierecht en in het internationale socialezekerheidsrecht in het algemeen. In ruime zin opgevat, omvatten
grensnormen alle rechtsnormen die strekken tot een regulering van
zaken met transnationale en grensoverschrijdende elementen, met het
doel de toepassingssfeer van het eigen rechtsstelsel af te bakenen ten
opzichte van buitenlandse rechtsstelsels.13 Als zodanig zijn ze direct
bepalend voor de rechtspositie van migranten, althans voor zover we
deze groep ruim opvatten, als omvattende alle personen die wat betreft hun uitkeringssituatie buitenlandse elementen aandragen (dus
niet alleen personen met een vreemde nationaliteit die zich als emigrant voor langere duur in een ander land hebben gevestigd, maar
ook zij die zich op een andere manier inlaten met grensoverschrijdende activiteiten, zoals personen die zich tijdelijk in het buitenland
12. Echter, geen aandacht wordt bcstccd aan regelingen voor gezinsbijslagen. De
rechtspositie van migranten in deze regclingen, zowel vanuit nationaal als
vanuit internationaal perspectief, wordt voor een belangrijk decl bepaald door
een problematiek die voor ons geen zelfstandig voorwerp van ondcrzoek zal
vornien. Bij deze problematiek staat de vraag centraal of, en zo ja onder

welke voorwaarden bijslagen kunnen worden toegekend voor gezinsleden die
buiten de landsgrenzen wonen
13. Vgl. o.m. PIETERS, D.,a.w. (1988), 17; de term 'grensnormen' heeft cen ietwat beperkter betekenis in CORNELISSEN, R.C., a.w. (1984), 110-112.
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ophouden in verband met bijvoorbeeld grensarbeid, vakantie, etc.).
Een typisch voorbeeld van een grensnorm in het bijstandsrecht is een
bepaling die het recht op uitkering onderhevig maakt aan de eis van
het hebben van een woon- of verblijfplaats in de betreffende staat;
een dergelijke bepaling is volledig gericht op de internationale afbakening van het toepassingsgebied van het eigen stelsel ten opzichte

van buitenlandse stelsels, en

blijft volledig zonder implicaties voor

hen die wat betreft hun uitkeringssituatie geen enkele buitenlands
element aandragen. Daarentegen kunnen we als voorbeeld van een
norm met een zuiver intern karakter noemen een bepaling die het
maximumbedrag aangeeft waaronder bepaalde inkomensbestanddelen
niet in aanmerking worden genomen, of een bepating die een leeftijdsgrens voor het recht op uitkering vastlegt. Dergelijke normen
kunnen in een concreet geval weliswaar evenzeer gevolgen hebben

voor de migrant die een beroep doet op een uitkeringsregeling, maar
zijn niet specifiek voor de regulering van zijn rechtspositie, of ruimer, voor de internationale afbakening van het toepassingsgebied van
het rechtsstelsel geschreven. 14
In bestaansminimumregelingen komen grensnormen tot uitdrukking in

territorialiteitscriteria, nationaliteitscriteria, en als een synthese van
beide: criteria die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het
verblijf van de betrokkenen. Op welke wijze kan de grensnormenstructuur worden omgezet in een model dat als uitgangspunt dient
14.

Het onderscheid tussen grensnormen en interne normen is in de praktijk gecompliceerder dan het bovengegeven voorbecld wellicht zou suggereren. Met
name bestaat er cen aanzienlijk grijs gebied van objectief inteme bepalingen,
ten aanzien waarvan men zich niettemin kan afvragen of zij in het licht van
de formulering en de wijze van toepassing in feite voor de groep van migranten op andere, eventueel nadeliger wijze uitpakken dan voor de groep van
niet-migranten, en aldus toch kenmerken vertonen van grensnormen. Deze
laatste constatering is niet alleen van academisch belang maar speelt ook cen
rol in de rechtspraktijk, in het bijzonder waar het gaat om het bepalen van
de gevolgen van het verbod op discriminatie naar nationaliteit voor indirect
discriminerende bepalingen. Deze problematiek zal hierna nog aan bod komen
bij de bespreking van de invloed van het communautaire discriminatieverbod
op de toepassing van bestaansminimumregelingen. Voor de doeleinden van dit
hoofdstuk zien we verder af van cen bespreking van allerlei nuanceringen en
hanteren we het begrip grensnormen meer als een abstractie aan de hand
waarvan beter inzicht kan worden verschaft in de structuur van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen.
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voor de bespreking van de nationale situaties? In plaats van strikt
vast te houden aan een gescheiden behandeling van de toepassing van

territorialiteitscriteria enerzijds en nationaliteitscriteria anderzijds, is
gekozen voor een praktischer benadering, waarin drie fasen aan bod
komen:

a) een beschrijving van de positiefrechtelijke uitgangspunten ter
afbakening van het toepassingsgebied van bestaansminimumregelingen;

b) een beschrijving van de rechtspositie van personen die zich buiten
de landsgrenzen bevinden; en
de rechtspositie van vreemdelingen die zich
binnen de landsgrenzen bevinden.

c) een beschrijving van

De rechtspositie van personen onder b) wordt in feite bepaald door
een onderzoek naar de toepassing van het territorialiteitsbeginsel en
de bijzondere uitzonderingen die op dit beginsel worden toegestaan,
bijvoorbeeld in het kader van de mogelijkheden om bestaansminimumuitkeringen tijdelijk in het buitenland te genieten.

De rechtspositie van personen onder c) wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de toepassing van het nationaliteitscriterium en de
koppeling tussen het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht, dat
wil zeggen: in hoeverre worden ten aanzien van niet-onderdanen, in

afwijking of als bijzondere uitwerking van de principiele wettelijke
uitgangspunten, extra eisen gesteld ten aanzien van het rechtmatige
karakter van hun verblijf? Een tweede punt van onderzoek dat hier
een rol speelt, te weten: de verblijfsrechtelijke consequenties van het

genieten van een bestaansminimumuitkering, staan echter los van de
wettelijke uitgangspunten voor de afbakening van het tocpassingsgebied van bestaansminimumregelingen. Hier is niet een onderzoek
naar het bijstandsrecht maar naar het nationale vreemdelingenrecht

vereist. Het ligt hier overigens niet in de bedoeling om uitgebreid in
te gaan op de structuur en de inhoud van het vreemdelingenrecht.
Het gaat er slechts om te wijzen op een aantal gemeenschappelijke
problemen waarmee bijstandsgerechtigden niet-onderdanen zich zien
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geconfronteerd. Gezien deze beperkte doelstelling is het niet noodzakelijk om de verblijfsrechtelijke positie van personen die afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering geheel geisoleerd te behandelen; we kunnen dit punt als het ware 'meenemen' in de algemene structuur van het vergelijkingsmodel.
de lezer nog gewezen op een aantal belangrijke beperkingen die kleven aan dit onderzoek. Allereerst, ten overvloede:
het gaat uitsluitend om een beschrijving van de rechtspositie van
migranten in het nationale bijstandsrecht. Regelgeving die duidelijk
strekt tot uitvoering van internationale en communautaire verplichtingen blijft in principe zoveel mogelijk buiten beschouwing. Alleen op

Met nadruk zij

dit wijze kan de in de hiernavolgende hoofdstukken een bee18 worden
verkregen van de wijze waarop het internationale, in het bijzonder
het communautaire recht, de nationale regelgeving beYnvloedt.
Op de tweede plaats: alleen de essentie van de grensnormenstuctuur
van het nationale bijstandsrecht wordt aan de orde gesteld; gedetailleerde beschrijvingen van specifiek nationaalrechtelijke problemen en
situaties mogen dus niet worden verwacht. Deze laatste beperking is
van meer betekenis dan op het eerste gezicht lijkt. De rechtspositie
van migranten in bestaansminimumregelingen is een uiterst complexe

materie die niet alleen wordt beheerst door de toepassing van wettelijke grensnormen, maar ook door 'interne' rechtsregels, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de domicilie van onderstand, de definiering van de behoeftesituatie, de aanwijzing van de bijstandsgerechtigde, samenlevingsvormen, het werkbereidheidsvereiste, etc. De wijze
waarop dergelijke rechtsregels indirect van invloed kunnen zijn op de
rechtspositie van migranten verschilt van land tot land. In dit onderzoek zal hoogstens op enkele bijzondere consequenties worden gewezen, maar een gestructureerde rechtsvergelijkende benadering is niet
aan de orde. Dit laatste geldt in nog grotere mate voor de bespreking
van de rechtspositie van migranten voorzover deze niet afhankelijk is
van geschreven en geobjectiveerde rechtsregels, maar van de invulling
van discretionaire bevoegdheden van uitvoerende instanties;
beleidsproblemen blijven in principe geheel buiten beschouwing.
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III

Situering van de bestaansminimumregelingcn van Bclgit, Duitsland,
Groot-Brittannic en Nederland

I Belgials
1.1

Concept

Het sociale-zekerheidsstelsel in Belgie laat zich het beste onderverdelen in twee typen regelingen, te weten de sociale verzekeringen
bestaansminimumprestaties.

De bestaansminimumregelingen richten zich op de gehele bevolking en
kennen allen het criterium van behoeftigheid. Er zijn aldus vier verschillende regelingen te onderscheiden. De gewaa,borgde gezinsbijslag16 zorgt er voor dat voor kinderen waarvoor geen recht op kinderbijslag bestaat in de professionele regelingen, alsnog een kinderbijslag gewaarborgd wordt. De tegentoetkon: ingen aan gehandicapte,i 17
waarborgen minder-validen een minimum-inkomen en geven bovendien
de gehandicapte bij wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld, recht op een integratietegemoetkoming. Het
gewaarborgd i,ikonien voor bejaarde,118 biedt een uitkering aan oude-

ren. De regeling van het bestaansminintun:19 ten slotte, geeft alle
inwoners een recht op een minimumuitkering.

15.

Voor beschrijvingen van Belgische bestaansminimumregelingen is men veelal
op literatuur die het gehele Belgische sociale zekerheidsstelsel
bestrijkt. Met name kunnen hier genoenid worden: LANGENDONCK J. VAN,
Handboek sociale zekerheid, Leuven, 1985; en DENIS, P., Droit de la sacuritd
sociale, Brussel, 1986. Commentaren op het Belgische bijstandsstelsel zijn te
vinden in BERGHMAN, J., e.a., Bestaansminimum, Antwerpen, 1980; IANGENDONCK, J. VAN cn SIMOENS, D. (ed.), Recente ontwikkelingen van de sociale
zekerheid 1980-1986, Antwerpen, 1987. Verder dient gewezen te worden op de
losbladige uitgave van DILLEMANS, R., (ed.), Rechtsgids Sociaal Recht, Gent/Leuven. Voorts bestaat er cen losbladige uitgave OCMW dienstverlcning cn
bestaansminimum, SENAEVE, P. en SIMOENS, D., Brugge. De wetgeving kan
gevonden worden in: MERGIUTS, B., e.a., Codex socialc zekerheid, Brugge,
1988; en DILLEMANS, R., Wetboek sociale zekerheid, losbladig (5 delen), Gent.
aangewezen

16.
17.

18.
19.
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Wet van 20 juli 1971 (Stbl. 7 augustus 1971).
Wet van 27 februari 1987 (Stbi. 1 april 1987, err. Stbl. 6 augustus 1987·
Wet van 1 april 1969 (Stbl. 29 april 1969).
Wet van 7 augustus 1974 (Stbl. 18 september 1974).
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Samen bieden deze bestaansminimumprestaties een wettelijk vastgesteld uniform geldend minimuminkomen. Een opmerkelijk gegeven is
dat de regelingen in zekere zin los van het traditionele onderstandssysteem tot stand zijn gekomen; in ieder geval kunnen ze juridisch

gesproken niet als 'opvolgers' van dit systeem worden aangemerkt. Als
zodanige geldt thans de wet van 8 juli 1978 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn20 (hierna: OCMW's). Op grond
van deze wet kan aan behoeftigen op een discretionaire grondslag
materiele en/of immateriele 'maatschappelijke dienstverlening' worden
gegeven (geindividualiseerde bijstand).

Naar de maatstaven van onze werkdefinities zouden het gewaarborgde
gezinsbijslag, de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het gewaarborgd inkomen aan bejaarden als 'gemengde-prestatieregelingen' kunnen worden aangeduid en het bestaansminimum en de OCMW-dienstverlening als 'sociale bijstand'. Hieronder worden deze regelingen, met
uitzondering van het gewaarborgde gezinsbijslag21, nader aan de orde
gesteld.
1.2

Bronnen

De Belgische grondwet kent geen fundamentele rechten of beginselverklaringen in verband met de sociale zekerheid. Wel bestaat er een
wet van 29 juni 198122, houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers, waarin ondermeer een aantal
fundamentele beginselen ofwel sociale-zekerheidsrechten opgesomd
worden. De bepalingen betreffende deze algemene beginselen zijn
echter nog steeds niet in werking getreden. 23
De bestaansminimumregelingen vinden allen hun grondslag in de formele wet. De formele wet biedt slechts het geraamte voor de sociale
bijstandsregelingen; deze moet dan nog samengelezen worden met de
20.
21.

22.
23.

Stbl. 5 augustus 1976, crr. Stbl. 26 november 1976.
Deze uitsluiting vindt plaats overeenkomstig het uitgangspunt, zoals omschreven in voetnoot 12 van dit hoofdstuk.
Wet van 29 juni 1981 (Stbl. 2 juli 1981).
PIETERS voorspclt dat ze onder meer onder druk van de kritick van de
rechtsleer ze wellicht ook nooit in werking zullen treden. vgl. PIEIERS,
D.C.H.M. en SCEIELL, J.L.M. a.w. (1990), 2

95

HOOFDSTUK IV

uitvoerende koninklijke en ministeriele besluiten. 24
Aan de "Koning" zijn bij formele wet tijdelijk ook 'bijzondere machten" toegekend om besluiten te nemen die in rechtskracht aan die van
de formele wet in principe gelijk zijn. Op deze wijze konden wets-

wijzigingen buitenparlementair uitgewerkt en doorgevoerd worden. De
besluiten die zijn genomen krachtens bijzondere bevoegdheidsverlening, kunnen worden herkend door het feit dat alleen deze K.B.'s
genummerd worden.25
Vervolgens kunnen ook richtlijnen aangemerkt worden als (indirecte)
bron van de bestaansminimumregelingen. Door middel van ministeridle
circulaires worden er nadere instructies gegeven aan de gemeenten en
aan de in de gemeenten gevestigde Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, als uitvoerende instanties van de sociale-bijstandsregelingen. Deze uitvoerende instanties hebben ook zelf beleids- en beoordelingsvrijheid inzake de uitvoering van de sociale-bijstandsregelingen. Het gevolg hiervan is dat de feitelijke toepassing van de
wetten verschillend zal zijn van gemeente tot gemeente.26 De richtlijnen mogen niet in strijd zijn met de voorschriften van hogere
overheden.

Tenslotte dient ook de rechtspraak vermeld te worden als rechtsbron.

24. FIet belangrijkste KB. bij de gehandicaptenwet is: K.B. 6 juli 1987 (Stbl. 8 juli
1987, err. Stbl. 6 augustus 1987). Het KB. behorende bij het gewaarborgd

25.

26.
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inkomen voor bejaarden is: KB. 29 april 1969 (Stbl. 1 mei 1969). Het belangrijkste KB. bij de gewaarborgde gezinsbijslag is: K.B. 25 oktober 1971 (Stbl. 5
september 1971). De belangrijkste KB's behorende bij het recht op bestaansminimum zijn: KB. 30 september 1974 (Stbl. 19 november 1974); KB. 9 mci
1984 (Stbl. 24 mei 1984); KB. 27 maart 1987 (Stbl. 7 april 1987).
Zie PIETERS, D.C.H.M. en SCIIELL, J.L.M., a.w. (1990), 2; bijvoorbeeld: KB.
nr. 244, 31 december 1983 (Stbl. 25 januari 1984) betrcffende ten wijziging
van de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum.

LANGENDONCK J. VAN, a.w. (1985), 324-327.
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1.3

Uitkeringsstructuur en toekenningsvoorwaarden

1.3.1

Algemeen

De bestaansminimumregelingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk
dat de uitkeringen geen verband houden met het uitoefenen van een
beroepsactiviteit, dat er geen bijdrageplicht bestaat voor de rechthebbende, dat ze gefinancierd worden uit de algemene middelen 7 en dat
de uitkering pas wordt toegekend na een onderzoek naar de bestaansmiddelen.
Ook hebben ze met elkaar gemeen dat ze personen een bestaansminimumniveau beogen te garanderen. De integratietegemoetkoming aan
gehandicapten kan daarbij gezien worden als een antwoord op toegenomen kosten (in verband met de noodzaak tot integrerende activiteiten). De inkomensvervangende uitkering aan gehandicapten, het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het bestaansminimum kunnen
gezien worden als een antwoord op het ontbreken van (voldoende)
inkomen.
Binnen de inkomensvervangende regelingen neemt het bestaansminimum de plaats in van bodemvoorziening. Dit blijkt onder meer uit
het feit dat de beide andere regelingen, in tegenstelling tot het bestaansminimum, slechts van toepassing zijn op specifieke categorieen
van personen. Het bestaansminimum is daarbij complementair: indien
met succes een beroep gedaan kan worden op 66n der andere regelingen, kan geen beroep gedaan worden op het bestaansminimum.

De drie bestaansminimumregelingen gaan uit van uniforme uitkeringsbedragen en geven de rechthebbende een duidelijk subjectief recht op
uitkering. Dit is uitdrukkelijk niet het geval voor de OCMW-dienstverlening, in het kader waarvan hulp kan worden versterkt op een
sterk discretionaire grondslag in verband met bijzondere, incidentele
kosten van het bestaan of in verband met het ontbreken van (voldoende) inkomen in het algemeen. De dienstverlening kan gezien

worden als het 'sluitstuk' van

de

bijstandsregelingen, dat de

1982 wordt de gewaarborgde gezinsbijslag gefinancicrd door de sociale
zekerheidsbijdragen bestemd voor dc kinderbijslagregeling van de werknemers.

27. Sinds
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geoniformeerde bijstand aanvult met een mogelijkheid van geindividualiseerde bijstandsverlening.

Alle bestaansminimumregelingen, met uitzondering van de tegemoetkomingen aan gehandicapten28, hanteren als uitgangspunt dat alle
bestaansmiddelen in aanmerking dienen te worden genomen. In het
kader van de wet op het bestaansminimum is er uitsluitend sprake van
een inkomensstoets, inclusief het (forfaitair vastgestelde) inkomen uit
vermogen. Vrijlatingen op de inkomenstoets vallen in het kader van
de wet op het bestaansminimum enigzins strenger uit dan de toetsen
in de andere regelingen. In het kader van de OCMW-dienstverlening
wordt zowel een vermogens- als een inkomenstoets toegepast.

Uitkering wordt doorgaans verleend in de vorm van gezinsbijstand.
Daarbij wordt bij de toepassing van de middelentoets behalve met de
middelen van de gerechtigde zelf, ook rekening gehouden met middelen van de echtgenoot. Behalve bij het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden strekken de toetsen zich ook uit tot andere personen dan
de echtgenoot waarmee de gerechtigde cen (nader gespecificeerd)

samenlevingsverband vormt.

De tegemoetkomingen aan gehandicapten, het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden en het bestaansminimum hebben met elkaar gemeen
dat de hoogte van de uitkering al naar gelang de onderscheiden
samenlevingsvormen uitdrukbaar is in een bepaald percentage van het
voor de desbetreffende regelingen geldende sociale minimum.
In het kader van de tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt gedifferentieerd tussen een gehandicapte met personen ten taste (100%),
een alleenstaande gehandicapte (75%) en een samenwonende gehan-

dicapte (50%).

Bij het gewaarborgd inkomen voor bejaarden wordt een onderscheid
gemaakt tussen de gehuwde man die niet van tafel en bed is gescheiden (100%) en de overige leefvormen (75%). Indien echtgenoten niet
samenwonen wordt de helft van het gewaarborgd inkomen aan de

28. Bij dc tegemoetkomingen

aan gehandicapten is enkel het belastbaar inkomen
bepalend over het voorlaatste jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag.
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vrouw wordt toegekend.29 In dat geval heeft de uitkering dezelfde
hoogte als die van de niet van een tafel en bed gescheiden gehuwde
man.30 Dit geldt echter alleen indien zij nog geen tien jaar feitelijk
gescheiden zijn; in het andere geval vallen ze beide individueel in de
tweede categorie.

Het bedrag van het bestaansminimum verschilt naar gelang het gaat
om samenwonende echtgenoten (100%), om een persoon die enkel
samenwoont met een of meerdere ongehuwde minderjarige kinderen te
zijnen laste (80%), om een alleenstaande (75%) of om een andere
persoon, die met een of meer personen samenwoont (50%).
1.3.2

De tegemoetkomingen aan gehandicapten

De inkomensvervangende uitkering wordt toegekend aan de meerderjarig gehandicapte die jonger is dan 65 jaar, bij wie is vastgesteld
dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen
heeft verminderd tot een derde of minder van wat een valide persoon
door een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Elke
aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming geldt meteen
als een aanvraag voor een integratietegemoetkoming, maar deze laat-

ste kan ook afzonderlijk worden toegekend. De forfaitaire integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de meerderjarige gehandicapte, jonger dan 65 jaar, ten aanzien van wie een gebrek aan of
vermindering van zelfstandigheid is vastgesteld. Het recht op een of
beide tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd
van 65 jaar.

van tafel en bed gescheiden gehuwde vrouw kan slcchts aanspraak
maken op het gewaarborgd inkomen totdat het gewaarborgd inkomen van haar
man ingaat. De weI van tafel en bed gescheiden gchuwde vrouw kan slechts
aanspraak maken op het gewaarborgd inkomen totdat zij aanspraak kan maken

29. De niet

30.

op de hclft van het gewaarborgd inkomen van haar man.
Dit geldt ook als het gewaarborgd inkomen niet aan de man wordt toegekend
wegens aanwezige bestaansmiddelen. De vrouw kan in dat geval aanspraak
maken op uitkering omdat bij feitelijk geschciden echtgenoten uitsluitend met
de eigen bestaansmiddelen rekening wordt gehouden
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1.3.3

Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

Alle mannen van 65 jaar of ouder en alle vrouwen van 60 jaar of
ouder komen in aanmerking voor het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. De gerechtigde dient de uitkering zelf aan te vragen; wanneer de echtgenoten niet van tafel of bed dan wel feitelijk gescheiden zijn, wordt de aanvraag ingediend door de man, wanneer deze
voldoet aan de voor hem geldende leeftijdsvoorwaarde.
1.3.4

Het bestaansminimum

De meerderjarige die geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch
in staat is deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere
manier te verwerven, heeft recht op het bestaansminimum. Voor de
toekenning en het behoud van uitkering moet de betrokkene blijk
hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dit om
gezondheids- of billijkheidsoverwegingen onmogelijk is. Wanneer het
gaat om samenwonende echtgenoten moeten beide partners aan deze
voorwaarde voldoen. Het niet-voldoen aan de voorwaarde van werkbereidheid doet het recht op bestaansminimum teloor gaan.

Een aanvraag kan voor samenwonende echtgenoten door de ene of de
andere echtgenoot worden ingediend.
1.3.5

De OCMW-dienstverlening

Krachtens de OCMW-wet heeft elke persoon recht op de maatschappelijke dienstverlening die nodig is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW heeft tot taak aan
personen en gezinnen dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap is gehouden. Actiemiddelen waarover het OCMW beschikt
varieren van psycho-sociale, morele en opvoedkundige begeleiding,
voogdij over minderjarigen, tewerkstelling via bemiddeling of als

werkgever,... tot het toekennen van uitkeringen in natura of geld. Het
uitvoeringsorgaan beschikt over een vrij ruime beleidsvrijheid ten
aanzien van de gepaste vorm van bijstand, evenals ten aanzien van de
omvang van- en voorwaarden voor toekenning van maatschappelijke
dienstverlening.
De OCMW's kunnen aan de hulpbehoevende een werkbereidheids-
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vereiste opleggen, zij het dat ook hier gezondheids-en billijkheidsredenen kunnen gelden die dit vereiste verzachten. Waar men tot de
conclusie komt dat iemand door zich te onttrekken aan arbeid door
eigen schuld geen menswaardig leven leidt, betekent dit nog niet dat
alle dienstverlening stopgezet wordt. Het wordt in het algemeen niet
aanvaardbaar geacht om iemand volstrekt zonder bestaansmiddelen te

laten.

1.4

Administratie en financiering

Het gewaarborgde inkomen voor bejaarden wordt uitgevoerd door de
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).31 Deze instelling heeft een eigen
rechtspersoonlijkheid en geniet bestuurlijke autonomie. Het bestuur is
toevertrouwd aan een beheerscomitd, dat paritair is samengesteld uit
werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, onder een onafhankelijke voorzitter. De instelling ressorteert onder de bevoegdheid van de
Minister van Sociale Zaken die administratief toezicht uitoefent door
afvaardiging van een regeringscommissaris.

De tegemoetkomingen aan gehandicapten worden rechtstreeks door
(een bijzondere dienst van) het Ministerie van Sociale Voorzorg uitgevoerd.

32

De OCMW's zijn belast met de uitvoering van de wetgeving op het
bestaansminimum, evenals met de toekenning van de maatschappelijke
dienstverlening. Per gemeente bestaat er een OCMW, zijnde een autonome publiekrechtelijke instelling, bestuurd door een - door de gemeenteraad (politiek) samengestelde - raad voor het maatschappelijk
welzijn. Merkwaardig genoeg is het de Minister van Volksgezondheid
die politiek bevoegd is op het terrein de bestaansminimumwetgeving.

Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkomingen aan
gehandicapten worden volledig uit de algemene rijksmiddelen gefinan31.

32.

Deze instelling is tevens uitvoeringsorgaan binnen het werknemersstelsel van
sociale verzekeringen, voor zover deze Verzekeringen respectievelijk gezinsbijslagen en pensioenen betreffen.
Deze tegemoetkomingen moeten worden aangevraagd bij het gemcentebcstuur.
Deze geeft de aanvraag echter enkcl door aan de bevoegde instantie en kan
in dit opzicht dus niet als uitvoeringsorgaan bestempeld worden.
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cierd. Het bestaansminimum daarentegen wordt voor de helft door de
lokale OCMW's gefinancierd en voor de andere helft uit de algemene
rijksmiddelen. De OCMW's dragen ook zelf de kosten van de
maatschappelijke dienstverlening, behalve waar het gaat om de kosten
van dienstverlening aan personen die in het vreemdelingenregister zijn
ingeschreven (onder meer: houders van een machtiging tot verblijf en
asielzoekers); deze laatste kosten worden vergoed door het rijk.

2
2.1

Duitsland
Concept

Vroeger werd het Duitse sociale-zekerheidsrecht vaak onderverdeeld
in Sozialversicherting, Sozialversorgit,ig en Forsorge. Terwijl onder het
begrip Sozialve,soipti:g een verscheidenheid van stelsels kan vallen
met als voornaamste gemeenschappelijke kenmerk hun financiering uit
de algemene middelen (aanvankelijk slechts: uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden, later ook: onder meer kinderbijslag
en uitkeringen aan slachtoffers van geweldsdelicten...), verwijst het
begrip Soziathilfe uitsluitend naar de uitkeringsregeling zoals vastgelegd in het Bit,idessozialliilfegesetz (BSHG). De laatstgenoemde
wet werd in 1961, ter vervanging van de voorheen bestaande Fiirso,geregelingen, door de Bondsdag goedgekeurd.

In recente jaren zijn in de rechtsdoctrine pogingen ondernomen om te
komen tot een nieuwe 'binnensystematiek' van het Duitse sociale33. I.t.t. veel andere EG Lid-Staten bestaat er in de Bondsrepubliek een Overvioed
aan literatuur op het terrein van het bijstandsrecht. Niet allecn treft men in
de handbocken over het sociale zekerheidsrecht goede bcschrijvingen aan van
het Sozialhilfesysteem, maar ook bestaat er een groot aantal handbocken die
uitsluitend op dit rechtsgebied betrekking hebben. Hier vermeld ik drie uitgaven die naar mijn indruk op dit moment het meest gezaghebbend zijn. Op
de eerste plaats twee zeer goed gedocumenteerde en volledige
kommentaren op

het Bundessozialhilfegesetz: Bundessozialhilfegesetz, Lchr und Praxiskommentar

(LPK-BSHG), BIRK, UA. e.a., Baden-Baden, 1989 en Das Bundessozialhilfegesetz,

Ein

Kommentar

fiir

Ausbildung,

Praxis,

und

Wissenschaft,

SCHELLHORN, W. (ed.), Neuwied, 1988. Op de tweede plaats, het handboek
van SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., 'Soziathilfe, eine Einfuhrung', Heidelberg, 1986. Van de laatste auteurs verscheen eveneens cen
systematisch wetscommentaar, Bundessozialhilfegesetz (BSHG), mit Durch34.
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zekerheidsrecht. Binnen de alternatieve indelingswijzen wordt de
Sozialhilfe niet langer als een afzonderlijke categorie aangeduid, maar
samen met andere regelingen onder een noemer gebracht. Zo wordt
tegenwoordig vaak een onderscheid gemaakt tussen soziale Vorsorgesystemen, soziale Entschadigungssystemen en soziale Hilfe und F8rderling. Onder het laatstgenoemde begrip valt naast het Soziathilfesysteem nog een aantal andere voorzieningen die gezien hun bijzondere karakter niet onder een van de eerste twee genoemde begrippen
zijn onder te brengen, onder meer: het stelsel van huursubsidies,
gezinsbijslagen, bijzondere vormen van hulpverlening aan jongeren en
het stelsel van studiefinanciering,... Een bespreking van al deze stelsels is hier niet op zijn plaats zodat het dan ook beter is aansluiting
te zoeken bij de meer traditionele indeling en aldus het Duitse sociale-bijstandssysteem primair te identificeren met de regeling zoals
die is vervat in het BSHG.

Het valt dan op dat het stelsel van werkloosheidsonderstand (Arbeitslosenhilfe) niet zijn regeling heeft gevonden in het BSHG, maar in
een andere wet, te weten het Arbeitsfardeningsgesetz» De laatstgenoemde wet heeft betrekking op de dekking van het werkloosheidsrisico in het algemeen. Niettemin kan worden vastgesteld dat de Arbeitslosenhilfe qua doelstelling en structuur dicht tegen de Sozialhilfe
aanleunt. Dit komt vooral tot uitdrukking in het subsidiaire karakter
(de toepassing van een extensieve middelentoets) en de wijze van
financiering (niet uit premie-opbrengsten, maar uit de algemene middelen). Gezien de sterke inhoudelijke verwantschap met het Sozialhilfesysteem besteden we hieronder ook kort aandacht aan het stelsel
van Arbeitslosenhilfe, een uitkering die zich naar de maatstaven van
onze werkdefinitie als gemengde prestatie laat kwalificeren.

2.2

Bronnen

Op grond van de Duitse grondwet ligt de wetgevende bevoegdheid op

het terrein van het Soziathilferecht bij de Bond. Daarnaast zijn de
deelstaten gehouden om de wetten van de Bondsstaat 'als een eigen

35.

25 juni 1969, BGBI. I S. 582
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aangelegenheid' uit te voeren.36 De bronnen van het Soziathilferecht
zijn dus primair terug te voeren op de wetten van de Bondsregering
(alsmede op de bij wet gedelegeerde bevoegdheden gebaseerde Bondsverordeningen37) en de wetgeving van de verschillende deelstaten. Als
voornaamste bron geldt dan het BSHG, waarin in een 152-tal artikelen
de hoofdlijnen van het bijstandsstelsel uiteen worden gezet. Voorts
hebben alle deelstaten afzonderlijk een eigen wet vastgesteld, waarin
de modaliteiten van de uitvoering van de 'moederwet' nader zijn uitgewerkt. Hoewel de wetten van de deelstaten zijn gebaseerd op een
gemeenschappelijk ontwikkeld standaardontwerp, bestaan er in de
praktijk toch verschillen tussen de deelstaten, onder meer op het
terrein van de uitvoeringsorganisatie. Aanvankelijk kwam de relatieve
zelfstandigheid van de deelstaten bij de uitvoering van het BSHG
zelfs tot uitdrukking in regionale verschillen in uitkeringshoogte,
maar de laatste jaren is er op dit terrein sprake van een duidelijk
waarneembare toenaderingstrend. 38

Het BSHG (alsmede het Arbeitsfarderu,igsgesetz) kaderen formeel in
het Sozialgesetzbuch (SGB). Dit wetboek vormt de aanzet van een
poging om te komen tot een algehele codificatie en structurering van
het Duitse sociale-zekerheidsrecht in een uniforme wettekst. Tot
dusver zijn tot stand gekomen: een algemeen deel, een deel met gemeenschappelijke bepalingen op het terrein van de sociale verzekeringen en een deel dat algemene administratiefrechtelijke bepalingen
bevat. De overige sociale-zekerheidswetten en regelingen zijn (vooralsnog) in de thans bestaande vorm als bijzondere onderdelen van het
SGB te beschouwen. 39

Het algemeen deel van het SGB bevat in § 9, als een onderdeel van
een aantal fundamentele sociale rechten een bepaling waarin voor de
persoon die:

36.

Vgl. § 72, § 74, sub D en § 83 Grundgesetz.
een vijf-tal van dergelijke verordeningen, gebaseerd op specifieke
bepalingen van het BSHG, waarin op afzonderlijke terreinen nadere regels zijn

37. Er bestaat
gesteld.

38.

SCHULTE, B. en TRENK-I IINTERBERGER, P., a.w. (1986), 157.

39. Art. II, §1 SGB 1.
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...nicht in der Lage ist,

aus

eigene Krtiften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten

oder in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen...

in algemene termen een recht op sociale bijstand wordt omschreven,
en wel als:
...ein Recht auf persunliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem Bcdarf entspricht,
ihn zur Selbshilfc bemhigt, die Teilnahme am kben in der Gcmeinschaft erm6glicht
und die Fiihrung eines menschwiirdigen Lebens sichert.

Evenals aan de andere sociale grondrechten die zijn vervat in het
SGB kan aan deze bepaling echter als zodanig geen recht op uitkering
worden ontleend. Overigens dient wel te worden benadrukt dat de
(sociale) grondrechtenproblematiek, meer dan in andere Europese
landen, in het algemeen maar ook op het terrein van het bijstandsrecht, een belangrijke rol speelt in de rechtsleer en rechtspraktijk.
Met name de in de Duitse grondwet opgenomen grondrechten, onder
meer art. 1 (het recht op een menswaardig bestaan), art. 2, lid 1 (het
recht op vrije persoonlijkheid), art. 3 (het gelijkheidsbeginsel) en art.
14, lid 2 (de bescherming van het eigendom) vormen in de rechtspraak
belangrijke toetsstenen voor de beoordeling van de wijze waarop
uitvoering wordt gegeven aan het BSHG. Deze grondrechten, alsmede
aan de hand van daarvan ontwikkelde "Sozialstaatprinzip' zijn op het
terrein van het bijstandsrecht vooral tot uitdrukking gekomen in de

erkenning dat de burger op basis van het BSHG een subjectieve
rechtsaanspraak op uitkering heeft en niet mag zijn overgeleverd aan
de willekeur van de uitvoerende instanties.40

Ten slotte noemen we hier nog als bronnen van het Sozialhilferecht
de (interne) richtlijnen van de uitvoerde instanties en rechtspraak.
Evenals in andere landen ligt de betekenis van richtlijnen voorname40. Reeds in 1954 crkende het BVerwG de Fiirsorge als een subjectief recht,
aflcidbaar uit de combinatie van cen aantal grondwetsartikelen en het Sozialstaatprinzip (BVerwGE, I, 159). Het gerecht creeerde hiermee overigens geen

recht op prestaties als zodanig, maar volstond met een omzetting van het in
het kader van de Fursorgeregelingen bestaande 'reflexrecht' in een subjectieve
rechtsaanspraak. Zie hierover PIETERS, D.C.H.M., Sociale grondrechten op
prestaties in de grondwetten van de landen van de Europese Gemeenschap,
Antwerpen, 1985, 244-245, i.h.b. voctnoot 403.
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de invulling van open rechtsbegrippen en de door de wetten
vrijgelaten beoordelings- en beleidsvrijheid. De richtlijnen zijn intern
en er bestaat geen verplichting tot publikatie. Evenwel, op grond van

lijk in

jurisprudentie zijn de uitvoerende instanties gehouden om in individuele gevallen, op verzoek van de betrokkene, inzage in de richtlijnen
te verlenen en deze toe te lichten.41

2.3

Uitkeringsstructuur en toekenningsvoorwaarden

2.3.1

Algemeen

Het Sozia/higestelsel kent twee vormen van bijstandsverlening:
- Hilfe zimi Lebe,minterlialt (HUI)·, en
- Hilfe in besondere Lebenslagen (HbL).

Het HLU vormt een periodieke bestaansminimumuitkering in geld voor
normale levensbehoeften. Het HbL vormt daarentegen een bijzonder
stelsel van verschillende uitkeringen die zijn afgestemd op bepaalde
specifieke behoeftesituaties. Dus terwijl het HLU toeziet op de dek-

king van de levensbehoeften, zoals voedsel, kleding, verwarming,...
etc., omvat het Hbl bijzondere behoeftesituaties, bijvoorbeeld verband
houdende met ziekte, blindheid, verpleging, ouderdom... De omschrijvingen van de behoeftesituaties die bij het HbL aanleiding geven tot
uitkering zijn onderling zeer verschillend.

Een belangrijk verschil tussen HLU en HbL ligt voorts in de wijze
waarop toepassing wordt gegeven aan het subsidiariteitsbeginsel. Bij
HLU wordt dit beginsel strikt toegepast, hetgeen blijkt uit het feit
dat in principe het gehele eigen vermogen en alle eigen middelen
dienen te worden aangewend. De aanspraak op Hbl ontstaat sneller,
dat wil zeggen: tot aan een bepaalde maximumgrens worden de middelen niet in aanmerking genomen, terwijl wat betreft de toepassing
van de vermogenstoets de situaties waarin bepaalde bestanddelen
dienen te worden vrijgelaten ruimer zijn omschreven.

Tenslotte blijkt een verschil in de toepassing van het individualiteits41.
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beginsel. Het BSHG bepaalt dat "Art, Form und MaBe" van de Sozialhilfe moeten zijn toegesneden op de bijzonderheden van het individuele geval. 2 Evenwel, de uitkeringsnormen van het HLU zijn in
hoge mate geobjectiveerd in wettelijke voorschriften van de deelstaten, met als gevolg dat de autoriteiten in de praktijk nog slechts een
zeer geringe beleidsvrijheid toekomt. Bij het HbL daarentegen wordt
de uitkeringstoekenning nog in hoge mate beheerst door een vrije
beleidsruimte bij de uitkerende instanties.

Het stelsel van Art,eitslosenhilfe ontleent zijn bestaansrecht aan de
wil van de wetgever dat langdurig werklozen niet van de bijstand
afhankelijk worden. Op het eerste gezicht zijn de termen van
Art,eitslosenhilfe inderdaad gunstiger dan die van Soziathilfe, in het
bijzonder die van het HLU. Zo valt op dat de uitkeringshoogte een
percentage vormt van het laatstverdiende loon. De percentages zijn
echter zeer bescheiden (zie hierna) en het is niet ongewoon dat een
persoon die Arbeitslosenhilfe -ontvangt alsnog een beroep moet doen
op een aanvullende Sozia/hilfe-uitkering.
2.3.2

Hilfe

zum

Lebensunterhalt

HLU wordt toegekend

aan iedere persoon die met eigen kracht en

middelen, met name inkomen en vermogen niet of niet volledig in zijn
noodzakelijke levensonderhoud kan voorzien. Er moet dus sprake zijn
van een behoeftesituatie; de oorzaak van de behoeftigheid doet niet
ter zake.

Als uitgangspunt is het recht op uitkering gebaseerd op individuele
grondslag, al wordt zowel voor de vaststelling van de behoeften als
van de middelen rekening gehouden met de gezinssituatie van de
betrokkene. In beginsel worden gehuwd en ongehuwd samenwonende
partners daarbij gelijkgesteld. In de praktijk kan HLU slechts door
66n persoon worden ontvangen, dat wil zeggen, hij of zij die hiertoe
door de andere gezinsleden is gemachtigd.

42.

Zie § 3, lid 1 BSHG.
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Ontvangers van HLU zijn wettelijk verplicht zich beschikbaar te
stellen voor het verrichten van passende arbeid. Indien deze verplichting niet op een van de wettelijk genoemde gronden terzijde is gestel 43 (bijvoorbeeld in verband met de geestelijke of lichamelijke
gesteldheid van een persoon, de verzorging van een kind of familielid,
...), heeft niet-beschikbaarheid tot gevolg dat een persoon zijn
rechtsaanspraak op HLU verliest, hetgeen in de praktijk zo wordt
geYnterpreteerd dat de uitkerende instantie tijdelijk een strafkorting
kan toepassen. 4

De hoogte van HLU zoals nader geobjectiveerd in deelstaatwetten,
wordt bepaald door systeem, waarbij wordt gekeken naar de kosten
van een aantal concrete benodigdheden, zoals voedsel, kleding, verwarming, krantenabonnement, telefoonaansluiting, etc. (Regelbedarf).45
Voor een aantal groepen van personen (onder meer ouderen, zwangere
vrouwen, invaliden, personen met jonge of meerdere kinderen) worden

extra behoeften onderkend (Mehrbedarf).46 Het Mehrbedarf vormt een
wettelijk vastgesteld percentage (20%) van de voor normale personen
geldende grondslag. Ten aanzien van weer andere groepen, bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikten die arbeid verrichten is dit
percentage ter beoordeling van de uitvoerende instanties.
Voor de hoogte van de uitkering is voorts van belang te vermelden
dat op grond van het BSHG47 bij de vaststelling van de uitkeringsnormen er mee rekening dient te worden gehouden dat de positie van
de uitkeringsgerechtigde niet gunstiger mag zijn dan die van iemand
uit de lagere loongroepen, althans voorzover dit de verzekering van
het noodzakelijke levensonderhoud van grotere huishoudens niet in de
weg staat.

In normale gevallen bestaat HLU uit periodieke uitkeringen in geld. In
gevallen dat er sprake is van niet vooraf voorzienbare, gelijkmatig
berekenbare behoeften, bijvoorbeeld extra verwarmingskosten of kle43.
44.

Zie § 18, lid 3 BSHG.
Zie hierover uitgebrcid SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w.

45.

(1986), 213-218.
Nadere regelgeving hieromtrent is vervat in de op § 22 BSHG gebaseerde
Regelsatzverordnung, 20 juli 1962, BGBI. 1 S. 515 (zoals nadien gewijzigd).

46.
47.
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ding, kan ook een eenmalige uitkering worden verstrekt, ook aan hen
die normaal gesproken geen HLU genieten. Dergelijke uitkeringen
kunnen ook in natura zijn (bijvoorbeeld kledingbonnen). Voorts kan in
bijzondere gevallen, bijvoorbeeld indien kan worden verwacht dat de
periodieke uitkering slechts voor korte termijn hoeft te worden verstrekt, de uitkering de vorm aannemen van een geldlening.
2.3.2

Hilfe in besondere Lebenslagen

Hoewel HbL naar verhouding

een substantieel deel uitmaakt van het

Duitse sociale-bijstandsstelsel (het beslaat plus minus tweederde van
de totale Sozialhilfe-uitgaven!) besteden we slechts zeer summier
aandacht aan deze uitkeringsvorm. Er zijn 12 verschillende typen van
HbL waarvan de toekenningsvoorwaarden onderling sterk verschillen.
Het gaat daarbij om heel specifiek omschreven behoeftesituaties, zoals
bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte, blindheid, ... Evenzeer kunnen
bepaalde vormen van uitkering worden verstrekt als positieve maatregelen, bijvoorbeeld ter opbouw en verzekering van een levensgrondslag, ter voortzetting van het huishouden, ter overkoming van
zondere sociale moeilijkheden of ter integratie van gehandicapten.

bij-

De meeste vormen van HbL bestaan uit uitkeringen in natura. Voor
het overige varieren vorm en hoogte, alsmede de kring van begunstig-

de personen van de uitkeringen sterk al naar gelang de omstandigheden van het geval.

2.3.3 Arbeitslosenhilfe.
Arbeitslosenhi'fe wordt verstrekt aan werklozen die hun periode van
'Arbeitslosengeld' (de tijdelijke, op het verzekeringsprincipe gebaseerde werkloosheidsuitkering) hebben doorlopen, alsmede aan werklozen
die geen aanspraak op Arbeitslose,igeld konden doen gelden vanwege
het niet-voldoen aan de referteperiode, maar die wel tenminste tien
weken arbeid in loondienst hebben verricht. Ook voor de aanspraak

op Arbeitslosenhi'fe bestaat de voorwaarde van behoeftigheid, hetgeen
tot uitdrukking komt in de toepassing een vermogens- en middelentoets. Het uitkeringsbedrag vormt een percentage van het voorheen
verdiende netto loon: 58% voor de werkloze die meer dan 66n kind
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heeft en 56% voor alle andere werklozen. De medewerkingsverplichtingen die worden gesteld in het licht van de voorwaarde om beschikbaar te zijn voor passende arbeid zijn stringenter dan voor Sozial-

hilfegerechtigden. De uitkeringsduur van Arbeitslosenhilfe is een jaar,
maar kan met inachtneming van de toekenningsvoorwaarden telkens
opnieuw worden verlengd.

2.4

Administratie en financiering
Het SozialhHfestelsel wordt sterk gedecentraliseerd uitgevoerd. Bevoegd zijn de Landskreise en de kreisfreie Stddte waar de hulpzoekende daadwerkelijk verblijft. De deelstaten kunnen de bevoegdheden van deze '6rtliche Trdger' nader specificeren, en aanwijzingen
geven omtrent de uitvoering van het BSHG. In de praktijk dragen de
tot uitvoering geroepen overheden hun taken over aan een Gemei,ide-

of Kreissozialai,it. Soms zijn niet de Onliche Trdger maar 'uberanlichte Truger bevoegd, met name waar het gaat om uitkeringen in het
kader van HbL. Op grond van de wettelijke regelingen van de deelstaten zijn het 6f de deelstaten zelf, 6f bepaalde 'Konimunalverbande'
die als zodanig dienst doen.

De financiering van het Sozialhilfestelsel komt geheel ten laste van
belastingopbrengsten en anderen eigen middelen van de bevoegde
Ortliclie en ilberOrtliche Trager. Hoewel dit verschilt van deelstaat tot
deelstaat, geldt in het algemeen dat het aandeel van de Lander in de
financiering een bescheiden rol speelt.
Arbeitslosenhilfe komt voor rekcning van de algemene middelen van
de Bondsstaat. De 'Bundesanstalt fitr Arbeit' en de gedecentraliseerde
geledingen daarvan (Landesarbeitsamtem en Arbeitsamtem) zijn ge-

roepen tot de uitvoering.
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3

Groot-Brittannit48

3.1

Concept

In de afgelopen decennia hebben de Britse regeringen veelvuldig geprobeerd een nieuwe kleur aan het bijstandsstelsel te geven. Het
voor-oorlogse stelsel van poor laws (met een geschiedenis die teruggaat tot de eerste helft van de 16de eeuw), en het uit 1934 daterende
stelsel van unemployment assistance werden in 1948, als onderdeel van

de invoering van de Beveridgevoorstellen vervangen door een geheel
nieuw systeem van,tational assista,:ce.
Dit systeem dat in vele opzichten de basis legde van het huidige
bijstandstelsel, werd in 1966 door toedoen van de toenmalige labour-

regering vervangen door een stelsel van supplementary benefits. In dit
nieuwe stelsel werd met name het rechtskarakter van de aanspraak op
uitkering tot uitdrukking gebracht.
Recentelijk is echter, als een onderdeel van de algehele stelselherziening van 1986, ook het stelsel van supplementary benefits naar de
geschiedenisboeken verbannen, en geldt er nu een systeem van incoiize
nippon. De laatste wijziging heeft vooral in het teken gestaan van
een vereenvoudiging van de regelgeving en de uitkeringssytematiek en
het creeren van een nieuw systeem voor eenmalige uitkeringen voor
incidentele behoeften die niet door de periodieke uitkering worden
gedekt. Dergelijke uitkeringen (die voor een deel zullen worden verstrekt in de vorm van geldleningen) zijn nu min of meer losgeweekt
van het reguliere bijstandssysteem en ondergebracht in een social

fund dat opereert met een eigen budget en speciaal opgelcide staf.
Omdat het income-stipportstelsel, alsmede het social find als directe
48. De meeste literatuur over het Engelse bijstandsrecht is vanwege de in april
1988 in werking getreden Social Security Act 1986 sterk verouderd. Inmiddels
zijn de eerste commentaren op de bij deze wet ingevoerde systcem van income support, family credits, en social fund al verschenen. In de laatste editie
van The law of social security van OGUS, A.I. & BARENDT, E.M. London,
1988, zijn aparte hoofdstukken over deze stelsels ingevoerd. Voorts is een
overzicht van de relevante regelgeving, met commentaar verschenen aan de
hand van MESHER, J.: C.PA.G.'s income support, the social fund and family
credit: the legislation., London, 1988. Voor een officidle toelichting op de
recente wetswijzigingen, zie Green Paper 1984, Reform of Social SecurityProramme for Change, 1984 CMND 9518 en White Paper 1985, Reform of Social Security-Programme for Action, 1985, CMND 9691.
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opvolger van het traditionele Britse onderstandssysteem kunnen worden beschouwd, zou men eventueel het Britse sociale-bijstandsrecht
geheel met deze nieuwe stelsels kunnen identificeren. Toch zouden we
dan enigzins tekort doen aan de indelingswijze van het Britse socialezekerheidsrecht zoals die tegenwoordig gebruikelijk is geworden.
Volgens deze indelingswijze wordt een onderscheid gemaakt tussen
contn'butoiy beneps (de van het voorheen bestaande national insurance systeem afstammende, op premiegrondslag berustende verzekeringsuitkeringen), non-contributog benefts (onder meer kinderbijslagen en andere uit de algemene middelen gefinancierde uitkeringen
voor specifieke groepen, zoals bepaalde gehandicapten en ouderen) en
means-tested benefits (dit zijn eveneens uit de algemene middelen
gefinancierde uitkeringen, met als bijzonderheid de toepassing van een
middelentoets: namelijk income support, uitkeringen uit het social
fund en het zogenaamdefan:ily credit scheme).

Het fainity credit schente, dat een bestaansminimum garandeert voor
werkende personen met kinderen, is geheel eigen aan het Britse stelsel. Het vindt zijn bestaansrecht in het feit dat als voorwaarde voor
income support geldt dat men geen betaalde arbeid verricht, zodat
werkende personen in geval van ontoereikende inkomsten geen beroep
kunnen doen op een aanvullende uitkering. Zonder het bestaan van de
family credits zou de situatie kunnen ontstaan dat werkende gezinshoofden slechter af zijn dan niet-werkenden. Dit heeft de wetgever

willen vermijden.
Hieronder wordt in zoverre bij de gebruikelijke Britse systematisering
aangesloten, dat mede aandacht wordt besteed aan het family-creditstelsel.
3.2

Bronnen

De bronnen van het Britse bijstandsrecht zijn terug te voeren op de
wet in formele zin (statittes) en gedelegeerde regelgeving van de bevoegde minister, de Secretary of State for Social Services (regulations). Voorts zijn (indirect) van belang: rechtspraak en richtlijnen
van het bevoegde ministerie, het Depanment Of Soaal Security
(DSS).49
49.
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Het huidige stelsel van income support, fainily credits en social flind
de Social Security Act

werd ingevoerd via een tiental artikelen in

1986 (SSA '86).50 Het is evenwel van belang te vermelden dat de

wetgeving die voorheen het stelsel van supplementary benefits beheerste, de Supplemental Bettejits Act 1966 (zoals gewijzigd) grotendeels door de SSA'86 buiten werking is gesteld, maar evenzeer wat
betreft bepaalde onderdelen nog steeds van kracht is gebleven, zodat
deze wet voor een gedeelte wet degelijk nog als bron geldt van het
huidige bijstandssysteem. Hetzelfde geldt voor de regeling van fanlily
credits in de SSA'86 in relatie tot de wetgeving die betrekking heeft
op de voorloper van dit stelsel: de fantily inco„ie supplements en de

gelijkluidende Act van 1970. 1 Overigens verwacht men op korte
termijn een algehele codificatie van het Britse sociale-zekerheidsrecht, waarbij alle toepasselijke bepalingen op coherente wijze bijeen
worden gebracht in 6tn wetboek.

De acts vormen slechts een kader; het grootste gedeelte van de materiale regelgeving is vastgelegd in regtilations. Dergelijke regrilations
zijn uitgevaardigd door de Secretag of State op grond van specifieke
52
bevoegdheidsverlening in deActs.

De richtlijnen van de DSS zijn geen officiele bron van het bijstandsrecht maar kunnen niettemin in de praktijk van groot belang zijn,

met name als ze in

de rechtspraak als autoritatieve inhoudelijke
rechtsbron worden aangemerkt. Dit is onder meer gebeurd met de
'cohabitation gilidlines; die indicatoren bevatten voor het aannemen

van een buiten-huwelijkse samenwoningsrelatie, welke voor de doeleinden van bepaalde wetten, met name op het gebied van de sociale
53
bijstand, wordt gelijkgesteld met het huwelijk.

50.

Zic artt. 20-27 en 32-35 Social Security Act 1986.

51. Bedoeld is de Family Income Supplements Act

1970,

Ialsbury's statutes, 40,

1079.

52. De belangrijkste regulations zijn: de Income Support (General) regulations
1987 (Sl 1987/1967, de Family Credit (General) Regulations 1987 (SI

1987/1973) en de Social Fund and Funeral Expenses (General) Regulations 1987
(SI 1987/481).
53. Vgl. VONK, G., 'De positie van gchuwden en ongehuwd samenwonenden in het
Britse sociale zekerheidsrecht', in: Over het onderbelichte. De vrouw in studie
en beroep, vroeger en nu, BOLEIJ, E (c.a.), Tilburg, 1988,132-144, 139-144.
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Een geheel nieuwe (indirecte) bron wordt gevormd door de intern
bindende instructies van de Secretary of State aan de ambtenaren van
het social fund. Deze instructies worden evenals de richtlijnen gepubliceerd in een DSS handleiding. 4 Gezien het nog zeer recent func-

tioneren van het social fund kan nog niet worden bepaald in hoeverre
de instructies, via de toepassing van het administratiefrechtelijke
verbod op willekeur en het gelijkheidsbeginsel een rechtswerking
zullen krijgen naar de uitkeringsgerechtigden toe. We mogen hierover
echter niet te optimistisch zijn daar de beslissingen van de social
fund-ambtenaren voor een decl zijn onttrokken aan de jurisdictie van

de in sociale-zekerheidszaken competente rechters,

onderworpen aan een interne'reviewprocedure.
3.3

en slechts zijn

55,

Toekenningsvoorwaarden en uitkeringsstructuur

3.3.1 Algemeen

Uit het voorgaande valt reeds af

te leiden dat wat

betreft de uit-

keringsstructuur een onderscheid moet worden gemaakt tussen iiicoiiie
support,family credit en uitkeringen uit het social fund.

Income support en family credit vormen beide periodieke bestaansminimumuitkeringen die aan niet-werkenden, respectievelijk aan werkenden worden toegekend. Zowel de vaststelling van het recht op, als
de hoogte van income stipport en fantily credit geschiedt op grond
van strikte wettelijke criteria, zodat er bij de toekenning van de
desbetreffende uitkeringen geen sprake is van een wezenlijke discre-

tionaire bevoegdheid. Het social fluid heeft daarentegen een geheel
eigen karakter, niet alleen omdat de uitkeringen hieruit een eenmalig
karakter hebben, en voor een deel worden verstrekt in de vorm van
leningen, maar ook omdat een aantal uitkeringen uit het fund worden
verleend op een sterk discretionaire basis.

De middelentoets die wordt toegepast in het kader van i,icome support en fanzily credit (en indirect ook voor uitkeringen uit het social
54.
55.
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is onderling op elkaar afgestemd. Er geldt zowel
een vermogens- als middelentoets van de eigen middelen en eventueel

jit,id -zie hieronder-)

van die van de gezinsleden. Uitkering wordt verleend op een gezinsbasis, dat wil zeggen voor de aanvrager en diens partner en eventuele
kinderen. Gehuwd en ongehuwd samenwonenden worden gelijk behandeld.
3.3.2

Income support

Iedere persoon ouder dan 16 jaar die (en eventueel wiens partner)
geen betaalde arbeid verricht, geen onderwijs volgt, beschikbaar is
voor passende arbeid en wiens middelen een bepaaid wettelijk vastgesteld niveau niet overschrijden, heeft in principe aanspraak op income
sitppon. Het recht van 16 en 17-jarigen geldt overigens niet voor
iedereen, maar is voorbehouden aan zeer specifieke groepen van jongeren (bijvoorbeeld jonge gezinnen).

Niet-beschikbaarheid voor passende arbeid kan resulteren in een ver-

mindering van de uitkering tot 60% van het normbedrag over een
maximum periode van 26 weken. Het beschikbaarheidsvereiste wordt
ten aanzien van bepaalde groepen van personen (arbeidsongeschikten,
ouderen, personen die de zorg dragen voor een kind of een ziek
familielid) terzijde gesteld.

Het i,:come-supponstelsel gaat uit van een volledige objectieve vaststelling van de individuele behoeften van de betrokkenen. Het systeem
werkt zo dat de uitkeringsgerechtigde in ieder geval aanspraak heeft
op een zogenaamde personal allowance en eventueel op een (aanvullende) preniiu,11.

De hoogte van de personal aHowance hangt af van de leeftijd van de
betrokkene en zijn status als alleenstaande of samenwonende. Er zijn
drie verschillende allowances voor alleenstaanden (voor 16 tot 18jarigen, voor 18 tot 24-jarigen, en voor personen ouder dan 24 jaar);
twee allowances voor een-oudergezinnen (voor de leeftijdscategorie
onder 18 en boven 18 jaar); en twee allowances voor al dan niet
gehuwd samenwonenden (beide partners jonger dan 18 jaar, en 66n
van de partners ouder dan 18 jaar). Voorts levert ieder afhankelijk
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kind van de uitkeringsgerechtigde, afhankelijk van leeftijd, een bepaald bedrag aanpenonal aUowance op.

De premiunis worden toegekend aan personen ten aanzien van wie
extra behoeften worden verondersteld, te weten: gezinnen met kinderen, een-oudergezinnen, invaliden en zwaar gehandicapten en ouderen.
De premiums kunnen onderling cumuleren.

Het uiteindelijke uitkeringsbedrag wordt bepaald door het verschil
tussen de 'applicable a,nowit' aan income suppon en de omvang van
de middelen. De applicable aniount is bet totaal bedrag aan personal
allowance, premiums, alsmede met huisvesting in verband staande
kosten (voorzover deze niet worden gedekt door het housing benefit
scheme).
3.3.3

Social fund

Zoals vermeld voorziet het social fund in de toekenning van uitkeringen die verband houden met incidentele extra behoeften van de bijstandsgerechtigden. Bij de verschillende uitkeringen die betaalbaar
zijn uit het fund moet een onderscheid worden gemaakt tussen uitkeringen voor begrafenis- en bevallingskosten enerzijds, en conimiinity
care gra, its, budgeting loans en crisis loans anderzijds. De tweede
group van uitkeringen wordt verleend op een discretionaire basis,
terwijl het recht en de hoogte van de eerste groep min of meer
nauwgezet is omschreven in regulations.

Voor het recht op alle uitkeringen uit het social fund, behalve de
crisis loa,is, geldt dat de betrokkene iticorite-support gerechtigd moet
ziin.

De zogenaamde niatemity expe,ises pay,ize,it bestaat uit een eenmalige
forfaitaire uitkering; de fulleral expenses payment is ook eenmalig,
maar het bedrag varieert, met name at naar gelang de kosten van de
begrafenis.
De Coillilitinity care gratits

zijn de enige uitkeringen uit het zo-

genaamde discretionary fund die niet worden verleend in de vorm van
leningen. De grants worden in hoofdzaak toegekend om personen te
helpen zich zelfstandig in de samenleving te handhaven, ter voor-
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koming van "exceptional pressures upon the family", of ter vergoeding
van bepaalde reiskosten. De budgetting loans kunnen worden gegeven
aan mensen met betalingsmoeilijkheden. De crisis loans dienen ter
tegemoetkoming van kosten die in verband staan met een ramp of
noodtoestand. Beide 1cningen zijn aan een maximum gebonden.
3.3.4

Family credit

Het doel van het family credit scheme is om families met een gering
arbeidsinkomen, inclusief een-oudergezinnen, een bepaald bestaansminimumniveau te garanderen. Om in aanmerking te komen voor uit-

kering moet de betrokkene (en/of zijn partner) als werknemer of
zelfstandige betaalde arbeid verrichten en de verantwoording dragen
voor een of meer kinderen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Het begrip 'het verrichten van betaalde arbeid' ("to be engaged
in renumerative work') is afgestemd op hetzelfde begrip zoals dat
wordt gehanteerd in het income stipport schetize om personen van het
recht op uitkering uit te sluiten. Vereenvoudigd weergegeven wordt
onder betaalde arbeid verstaan: werk, voor gemiddeld niet minder dan
24 uur per week, waarvoor betaling wordt ontvangen, of kan worden
verwacht.56

De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van een maximum credit, dat betaalbaar is indien de middelen van de betrokkene
beneden een bepaalde grens liggen. Een maximum credit bestaat uit
een adult credit (zonder onderscheid tussen alleenstaanden en personen met partner) en een diild credit voor ieder kind (er zijn vier
verschillende credits, afhankelijk van de leeftijd van het kind). Als de
middelen van het gezin boven een bepaalde wettelijk vastgestelde
grens liggen, dan wordt het maximum credit gereduceerd met een
percentage van het bedrag dat deze grens overstijgt.

Uitkering wordt telkens verleend voor een periode van 26 weken,
waarbinnen een eventueel wijziging van de omstandigheden geen invloed uitoefent op de uitkering.

56.

Vgl. Family Credit (General) Regulations 1987, reg. 4(1)
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3.4

Administratie en financiering

Alle aan de orde zijnde regelingen ressorteren onder de DSS. De
eigenlijke beslissing met betrekking tot de toekenning van uitkering
wordt evenwel genomen door zogenaamde adjudication ojjicers die
zich weliswaar bevinden in de lokale DSS kantoren, maar niettemin

onafhankelijk van departement opereren. Op het gebied van het social
fund zijn het overigens niet de adjudication ogicers, maar de speciale
social fund ambtenaren die bevoegd zijn. Zij vallen wel direkt onder
de verantwoordelijkheid van de DSS.

De bestaansminimumregelingen wordt geheel gefinancierd uit de algemene middelen van de Britse staat. De omvang van de middelen van
het social Bind wordt jaarlijks op een bepaald bedrag vastgesteld.
Daarnaast bestaat er een reservefonds, waaruit bijzondere kosten
kunnen worden betaald, bijvoorbeeld verband houdende met een lokale
noodsituatie.

4
4.1

Nederlandsl
Concept

In Nederland geldt de 'algemene bijstand', zoals geregeld in de Algemene BijstandsweP (ABW) van 13 juni 1963 als de directe opvolger van het voorheen bestaande stelsel van armenzorg dat eerst in
het jaar 1854 in een nationale wet werd geregeld. Het systeem van de
algemene bijstand bestaat uit een bodemvoorziening en een aantal bij
'rijksgroepsregelingen' daarvan losgeweekte categoriale stelsels, waarbij met name van belang is de Rijksgroepsregeling Werkloze Werkne57.

Er bestaat

in

Nederland geen overvloedige literatuur over het bijstandsrecht.

Een monografie over de ABW is verschenen aan de hand van VRIES, J. DE,
De algemene bijstandswct, Alphen aan den Rijn, 1987. Een inmiddels alweer
verouderd werk over sociale voorzieningen bestaat in de serie "Sociaal bestuursrecht': NOORDAM, F.M., Sociaal Bestuursrecht, Decl III. Het sociaal
voorzieningenrecht., Alphen aan den Rijn, 1984. Voorts zij gewezen naar een
tweetal losbladige uitgaven:
- Sociale
voorzieningen, FRANKEN, P.E. (red.), Deventer, losbladig, 9 banden

((le "groene kluwer"), en

- De praktijk van de Algemene Bijstandswct, EMMEN, A., c.a. (red.), Alphen
58.
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'ller)59 (RWW). Deze regeling biedt een bestaansminimumvoorziening
aan werkloze werknemers die niet in hun eigen middelen van bestaan

kunnen voorzien.

Vaak wordt het op grond van de ABW tot stand gekomen bijstandssysteem samen met een aantal andere, qua financieringsstructuur (uit
de algemene middelen), en deels ook wat betreft de toepassing van de

middelentoets verwante regelingen, onder de noemer 'sociale voorzieningen' gebracht.
Als zodanig gelden onder meer een drietal recent ingevoerde regelingen die beogen aan bepaalde categorieen van personen wier uitkering
op grond van de sociale verzekeringswetten ontoereikend is, of die
om een of andere reden niet (langer) aanspraak op een dergelijke
uitkering kunnen maken, een sociaal minimum te bieden. Het gaat hier

om de Toeslagenwet60 ( N), Wet Inkomensvooniening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers61 (IOAW) en de

Wet Itikonie,isvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandige,162 GOAZ).

Hieronder wordt in zoverre bij het sociale-voorzieningenbegrip aangesloten dat ook aan de laatste drie genoemde gemengde- prestatieregelingen aandacht zal worden besteed. Andere stelsels die onder het
voorzieningenbegrip zijn te brengen, zoals de Wet Sociale Werboorziening ONSW), de Wet Studiefitiancienizg ONSP), de Wet Individitele
Hitursubsidie (WIH) en speciale regelingen voor oorlogsslachtoffers
blijven buiten beschouwing.
4.2

Bronnen

februari 1983, waarbij onder andere een aantal sociale-grondrechten werden opgenomen, heeft het
'reclit op bijstand' in art. 20, lid 3 een constitutioneel kader gekre-

Met de grondwetsherziening van

17

gen:

59.

13 december 1984, Stb. 626.

60.
61.
62.

6 november 1986, Stb. 562.
6 november 1986, Stb. 568.
11 juni 1987, Stb. 282.
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"Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een
bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege".

De zinsnede "bij de wet

te regelen", alsmede het grondwettelijke
toetsingsverbod van wetten in formele zin63, impliceren evenwel dat
de wet zelf, in dit geval de ABW, de belangrijkste rechtsbron van het

bijstandsrecht vormt. De rechtswerking die van deze grondwettelijke
64
bepaling uitgaat, is gering.

Voorts dient rekening te worden gehouden met normen die tot stand

zijn gekomen als een uitvloeisel van bevoegdheden die bij wet zijn
gedelegeerd aan lagere regelgevers. De belangrijkste lagere regelgever
is de Kroon. Zo zijn binnen het bereik van de ABW een aantal omvangrijke Algemene Maatregelen van Bestuur tot stand gekomen,
waaronder een zestal op art. 11 ABW gebaseerde rijksgroepsregelin-

gen, waarin voor speciale groepen van bijstandsgerechtigden bijzondere regels zijn gesteld (behalve de RWW zijn er regelingen voor
zelfstandigen, ouderen, gerepatriecrden, ambonezen en woonwagenbewoners), en een tweetal normeringsbesluiten, waarin de hoogte van
de uitkeringen en toepassing van de middelentoets aan nadere regels

zijn gebonden, te weten het Bijstandsbesluit landelijke nornierinif
(BLN) en bet Bijstandsbesluit Landelijke Draagkraclitcriteric:66 (BLD).
Naast de Kroon kunnen ook andere overheden tot regelstelling worden
geroepen. Zo wordt in de ABW op een aantal plaatsen de gemeenteraad aangewezen om op heel specifieke terreinen, bijvoorbeeld de
behandeling van aanvragen en beroepsschriften, regels te geven.67 In

het totaal van regelstelling is de rol van de gemeenteraad echter zeer
bescheiden.68

63.

Zie art. 120 GW.

64. Zie over de werking van de sociale grondrechten in de Nederlandse rechtsorde
uitgebreid PIETERS, D.C.H.M., a.w. (1985), 437 e.v.
65.
66.

3 juni 1974, Stb. 418.
20 februari 1980, Stb. 87.
67. Vgl. art. 29 en 38 ABW.
68. Binnen het gebicd van de TW is wat betreft de gedelegeerde regelgevende
bevoegdheid ook de Sociale Verzekeringsraad aangewezen.
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Indirect zijn ook richtlijnen als rechtsbron aan te merken. Niet alleen
bestaan er een groot aantal ministeriele circulaires waarin nadere
instructies worden gegeven aan de gemeenten, als uitvoerende instantie van de ABW, IOAW en IOAZ, maar ook zijn er richtlijnen van
colleges van B&W. In de ABW heeft de praktijk van het uitvaardigen
van richtlijnen zelfs een formeel kader gekregen.69 Hoewel richtlijnen
als zodanig niet bindend zijn, kan er toch via de toepassing van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onder meer het verbod

op willekeur, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, ...) een
zekere rechtswerking vanuit gaan. De intensiteit van een dergelijke
rechtswerking wordt bovenal bepaald door de met geschillenbeslechting belaste instanties en rechters, hetgeen al aangeeft dat, evenals
dat in de andere landen het geval is, ook de rechtspraak een belang-

rijke feitelijke rechtsbron is.
4.3

Uitkeringsstructuur en toekenningsvoorwaarden

4.3.1

Algemeen

Alle in

deze bespreking aan de orde zijnde stelsels: de ABW en rijksgroepsregelingen (hierna wordt alleen nog aandacht besteed aan de

RWW), de TW, IOAW en IOAZ, hebben met elkaar gemeen dat zij aan
personen een bestaansminimumniveau beogen te garanderen. Binnen
deze regelingen neemt de ABW als bodemvoorziening een bijzondere

plaats in. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de RWW, TW, IOAW
en IOAZ van toepassing zijn op specifieke categorie8n van personen,
terwijl de ABW met inachtneming van territorialiteits- en nationaliteitscriteria een onbeperkt personeel geldingsbereik heeft. Ook is het
van belang te realiseren dat de ABW ten opzichte van de andere
voorzieningen complementair is, dat wil zeggen: pas als een persoon
niet in aanmerking kan komen voor een uitkering op grond van een
van de andere regelingen, kan met succes een beroep gedaan worden
op een uitkering krachtens de ABW.

Tussen de ABW en rijksgroepsregelingen enerzijds, en de TW, IOAW
69. Art. 13 ABW bepaalt dat B&W richtlijnen vaststellen "wclke bij de gemeentelijke beslissingen inzake de verlening van bijstand als leidraad kunnen die-

nen: Vaststelling en wijziging van de richtlijnen dienen op het secretariaat
worden necrgelegd of 'algemeen verkrijgbaar
van de gemeente ter lezing
gesteld"
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en IOAZ anderzijds, kan weer een onderscheid worden gemaakt ten
aanzien van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. De ABW en

rijksgroepsregelingen kennen een zeer extensieve middelentoets waar-

bij, met uitzondering van beperkte vrijlatingen (onder meer in verband met eigen woningbezit en het stimuleren van de deelname aan
het arbeidsproces), sprake is van een volledige vermogens- en inkomenstoetsing. De wetgever achtte het voor bepaalde groepen niet
wenselijk dat deze vergaande middelentoetsing van de ABW zich tot
hen zou uitstrekken. Voor deze groepen zijn de TW, IOAW en IOAZ
in het leven geroepen, en inderdaad kan worden vastgesteld dat de
middelentoets die in het kader van deze regelingen wordt toegepast,
een beperkter karakter heeft. Zo valt op dat het vermogen geheel
buiten beschouwing wordt gelaten en dat de vrij te laten inkomensbestanddelen ruimer zijn omschreven.
Een belangrijk gemeenschappelijk element in alle aan de orde zijnde
regelingen heeft betrekking op de uitkeringsnormering. Uitgangspunt
is het BLN, waarin voor een aantal verschillende groepen van uitkeringsgerechtigden de uitkeringsniveaus worden uitgedrukt in een bepaald percentage van het wettelijk vastgestelde netto minimumloon.
Deze percentages vormen, zowel voor de periodieke uitkeringen in het

kader van de ABW, als voor de TW, IOAW en IOAZ, het voor de
betrokkenen relevante 'sociale minimum'. Afgezien van de bijzondere
normstelling voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar, gelden
uniforme uitkeringspercentages voor de volgende groepen:
-

gehuwde echtparen: 100%;
66n-oudergezinnen: 90%;
- alleenstaanden: 70%; en
-

(alleenstaande) woningdelers: 60%.

Elke wet kent bepaalde uitzonderingen op deze normering. Wat betreft
de ABW kan bijvoorbeeld worden gewezen op de afwijkende regels
voor personen die in een inrichting verblijven en op het uitgangspunt
van individualisering op grond waarvan in het BLN zelf uitdrukkelijk
de mogelijkheid wordt opengehouden om, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, van de normbedragen af te wijken 70.71
70.

Zie art. 2, lid 3 BLN.

71. De TW kent

geen categorie van alleenstaande woningdelers, terwijl thuiswonende ongehuwde jongeren beneden 21 jaar gcheel van uitkering zijn uitgesloten.
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4.3.2

ABW
Er bestaat een recht op bijstand voor iedere persoon die "(...) in
zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet
over de middelen beschikt om in de noodzaketijke kosten van het
bestaan te voorzien (...) .72 In beginsel wordt de hoogte van de bijstand afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden van persoon
en gezin, alsmede op het betoonde besef van verantwoordelijkheid
voor de voorziening in het bestaan.73 In werkelijkheid is de vaststelling van de hoogte van de (periodieke) bijstandsuitkering echter aan

stringente regels gebonden (zie hierna).

Uitkering wordt verstrekt als gezinsbijstand, dat wil zeggen: ten
behoeve van beide partners en eventueel minderjarige kinderen. Een
bijzonderheid is evenwel de bij de stelselherziening van 1986 ingevoerde bepaling van art. 5, lid 4 ABW, waarin is gesteld dat gezinsbijstand de echtelieden gelijkelijk toekomt, en op verzoek van hen, of

66n van hen, aan ieder voor de helft kan worden uitgekeerd. Op deze
manier is een compromis bereikt tussen de verwezenlijking van de
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en het garanderen van een
op de behoefte van een echtpaar afgestemd bestaansminimum. In het
kader van de middelentoets wordt ook rekening gehouden met de middelen van gezinsleden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
gehuwd en ongehuwd samenwonenden, een uitgangspunt dat inmiddels

voor een groot deel van het Nederlandse sociale-zekerheidsrecht is
gaan gelden.

Aan de bijstandsgerechtigde en eventueel diens partner kunnen voorwaarden worden verbonden welke strekken tot inschakeling in de
arbeid, tenzij redenen van medische, sociale of andere aard zich
hiertegen verzetten. Indien deze voorwaarden nict worden nageleefd,
kan bijstand worden beeindigd, of worden vastgesteld in afwijking van
de gebruikelijk normering.74 In de praktijk wordt meestal een strafkorting toegepast. Bij volledige bijstandsafhankelijkheid wordt een
beeindiging van de bijstand in de regel niet gerechtvaardigd geacht.
72.
73.
74.

Zie art. 1, lid 1 ABW.
Art. 1, lid 2 ABW.
Zic art. 3, lid 4 ABW.

123

HOOFDSTUK IV

Binnen het begrip 'noodzakelijke bestaanskosten' wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere kosten. Dit onderscheid
is van belang omdat de uitkeringsregeling voor deze twee kostenvormen ieder op een eigen manier is uitgewerkt. Ter regulering van
de algemene bestaanskosten gelden de normen van het BLN. De hierin
vastgestelde normbedragen dienen ter dekking van alle periodieke en
incidenteel voorkomende bestaanskosten, inclusief woonlasten, en

hebben betrekking op periodiekd bijstandsuitkeringen.

Voor uitkeringen voor de bijzondere bestaanskosten gelden de normen
van het BLD. Wat precies moet worden verstaan onder bijzondere
bestaanskosten wordt grotendeels overgelaten aan het discretionaire
oordeel van de uitkerende instanties; de regeling vermeldt slechts dat
de bijzondere kosten zich van de algemene kosten onderscheiden in
het individueel bepaalbare karakter".75 Het uitkeringsbedrag van de
bijstand wordt bepaald door het bedrag waarmee de bijzondere bestaanskosten de 'financiele draagkracht' van de betrokkene overschrijdt. De normen voor het bepalen van deze draagkracht zijn
nauwkeurig vastgelegd in het BLD. Bijstand voor bijzondere bestaanskosten kan de vorm aannemen van zowel langdurige als eenmalige
uitkeringen. Als uitgangspunt wordt de uitkering om niet verstrekt,
maar geldlening, borgtocht en krediethypotheek zijn ook mogelijk.
4.3.3

RWW
Werkloze werknemers die bijstandsgerechtigd zijn, hebben recht op
bijstand volgens de normen van de RWW. Het verschil met de ABW
komt vooral tot uitdrukking in de plichten die de uitkeringsgerechtigde worden opgelegd in het kader van de wederinschakeling in de
arbeid; de voorwaarden die de betrokkene op dit punt worden opgelegd, zijn strenger en meer nauwgezet omschreven. Voor het overige
richt de RWW zich geheel naar de normen van het BLN. Uitkering
kan in tegenstelling tot de algemene bijstand slechts worden genoten

tot aan het

65ste levensjaar. Terloops zij nog opgemerkt dat de
werkloze werknemers met een RWW-uitkering verreweg de grootste
groep van bijstandsgerechtigden vormen.
75.
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4.3.4

TW, IOAW en IOAZ

Een uitkering op grond van de TW wordt toegekend aan personen die
in het genot zijn van een loondervingsuitkering (ZW, WW, WAO,
AAW, WAMIL), maar wier inkomen (dat wil zeggen: uitkering alsmede
eventuele inkomsten uit arbeid van de aanvrager en van zijn echtgenoot) beneden het relevante sociale minimum ligt. De hoogte van de
toeslag wordt bepaald door het verschil tussen het relevante sociale
minimum en het inkomen.
Ook de IOAW en de IOAZ garanderen onder het voorbehoud van de
toepassing van een inkomenstoets een uitkering op het niveau van het
relevante sociale minimum; een essentieel verschil met de TW ligt in
de kring van gerechtigden. Voor de IOAW bestaat deze vereenvoudigd
weergegeven uit twee groepen van personen: oudere werklozen en
gedeeltelijk arbeidsongeschikten die hun recht op uitkering krachtens
de werkloosheidsuitkering hebben uitgeput, en gedeeltelijk arbeidsongeschikte vroeggehandicapten. De IOAZ is van toepassing op soortge-

lijke categoriedn, maar dan voor zelfstandigen, dat wil zeggen personen die na het bereiken van het 55-jarige leeftijd hun eigen bedrijf
of beroep hebben gestaakt, of die dit reeds op een vroegere leeftijd
hebben gedaan in verband met een ingetreden gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Ook in de IOAW en de IOAZ hebben beide partners gelijkelijk recht
op uitkering. Dit brengt ook met zich mee dat niet alleen van de
werkloze werknemer, maar onder bepaalde voorwaarden ook van zijn
echtgenoot mag worden verlangd dat hij of zij zich ter beschikking
stelt voor het verrichten van passende arbeid.76 Ogenschijnlijk is dit
laatste niet geval in het kader van de TW, maar in dit verband mag
niet worden vergeten dat op grond van art. 3 van deze wet vanaf
1990 geen recht op toeslag bestaat voor de gehuwde wiens echtgenoot
is geboren na 31 december 1971, tenzij tot zijn huishouden een kind

behoort dat jonger is dan 12 jaar. Deze veel besproken '1990
76. Zie art. 26, lid 12 IOAW; -renzij redenen van medische, sociale of andere
aard zich hiertegen verzetten, worden de in het eerste lid genoemde voorwaarden eveneens gesteld aan de echtgenoot, indien vanwege een recent arbeidsverleden inschakeling in de arbeid in redelijkheid kan worden verlangd.
De voorwaarden worden niet gesteld, indien de art)cid langer dan twee jaar
geleden werd beeindigd".
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maatregel' vindt zijn ratio in de gedachte dat de partner van de
uitkeringsgerechtigde niet langer meer als huisvrouw door het leven
mag gaan, maar bereid moet zijn betaalde arbeid te verrichten.
Voor alle hier aan de orde zijnde uitkeringen geldt dat deze niet
meer kunnen worden genoten na het 65ste levensjaar.

4.4

Administratie en financiering
De ABW, IOAW en IOAZ worden uitgevoerd door het college van B&W
van de gemeente waar de betrokkene zich bevindt, onder toezicht van
de bevoegde minister (feitelijk de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, bijgestaan door algemene en provinciale bijstandsconsulente,i). De wetten openen de mogelijkheid aan de colleges van
B&W van grotere gemeenten om het nemen van beslissingen over
bijstandstoekenning over te dragen aan gemeente-ambtenaren, onder
door B&W te stellen regels, en met behoud van hun verantwoorde-

lijkheid. In de praktijk wordt de voorbereiding en

de uitvoering van
de beslissingen verzorgd door (eventuele inter-) gemeentelijke sociale
diensten.

De TW wordt, evenals de sociale verzekeringswetten, uitgevoerd door
de bedrijfsverenigillgen.

Alle regelingen worden volledig gefinancierd uit de algemene middelen. De kosten van de ABW en rijksgroepsregelingen, IOAW
en
IOAZ komen voor 10% ten laste van de gemeente.

IV

Dc rechtspositie van migrantcn in de nationale bcstaansminimumregeungen

1

Positiefrechtelijke ilitgangspunten voor de afbakening van het toepassingsgebied van de bestaanstizittimuniregelingen: territorialiteits- en
nationaliteitscriteria

De wijze waarop in de wetgevingen van de betrokken landen de afbakening van het geldingsbereik van de bestaansminimumregelingen
gestalte heeft gekregen is op het eerste gezicht nogal verschillend,
maar nadere bestudering leert al vlug dat inhoudelijk gezien de prin-
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cipiele uitgangspunten toch vrij dicht bij elkaar liggen. In ieder geval
geldt, afgezien van de hieronder te bespreken uitzonderingen, in alle
landen dat het recht op uitkering is onderworpen aan specifieke verblijfsvoorwaarden. Van de onderzochte landen wordt daarenboven in

de Nederlandse en Belgische bestaansminimumregelingen gewerkt met
nationaliteitsvoorwaarden als principiBle toekenningsvoorwaarden.
In Nederland functioneert de nationaliteitsvoorwaarde als een criterium om buitenlanders van de rechtsplic/it tot bijstandstoekenning uit
te sluiten. Het zal echter blijken dat dit criterium voor een groot
deel een dode letter is geworden, daar in de rechtspraktijk belangrijke uitzonderingen zijn gecreeerd voor met name rechtmatig in

Nederland verblijvende vreemdelingen. Hierdoor is de rechtspositie van
migranten in Nederlandse bestaansminimumregelingen in zeer grote lijnen dezelfde als die in Duitsland en Groot-Brittannie.
Wat Belgie betreft, zijn er echter opmerkelijke verschillen, niet zozeer ten aanzien van de dienstverlening door het OCMW, maar wel
ten aanzien van de overige bestaansminimumuitkeringen. Als uitgangspunt zijn vreemdelingen geheel van toekenning van deze uitkeringen
uitgesloten; hoogstens voor bepaalde categorieen van buitenlanders is
hierop een uitzondering gemaakt. Deze categorieen moeten evenals
Belgische onderdanen voldoen aan bepaalde minimum woonplaatsvereisten die ertoe strekken dat slechts zij die een bepaalde periode
in Belgie hebben verbleven, uitkeringsgerechtigd zijn.
Alvorens over te gaan tot een meer geiintegreerde bespreking van de
rechtspositie van personen die zich respectievelijk buiten en van
vreemdelingen die zich binnen de landsgrenzen bevinden, wordt hieronder allereerst per land een beeld gegeven van de positiefrechtelijke
uitgangspunten ter afbakening van het personele geldingsbereik van
de bestaansminimumregelingen
1.1

Belgie

1.1.1

Het bestaansminimum

Volgens art. 1§1 van de Wet op het bestaansminimum dient de gerechtigde op het bestaansminimum Belg te zijn en zijn werkelijke
verblijfplaats in Belgit te hebben. Het personele geldingsbereik van
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het bestaansminimum wordt dus bepaald door zowel het territorialiteits-, als het nationaliteitscriterium.

De Koning bepaalt wat onder "werkelijke verblijfplaats" verstaan dient
te worden. Opmerkelijk is dat de concretisering van dit begrip in
gedelegeerde regelgeving tot uitdrukking is gekomen is bepaalde mini-

mum woonplaatsvereisten. Uit art. 26 van het Algemeen reglement
betreffende het bestaansminimum77 blijkt dat de aanvrager wordt
geacht in Belgit zijn verblijfplaats te hebben indien hij in dit land is
verbleven:
- ofwel op een gewone en doorlopende manier gedurende ten minste
de vijf jaren die de datum van het toekennen van het bestaansminimum voorafgaan;
ofwel gedurende tien jaren over het geheel van zijn leven.78

-

Art. 1§2 van de Wet op het bestaansminimum stelt dat de Koning,
bij een in de Ministerraad overlegd besluit en onder de door Hem
bepaalde voorwaarden, de toepassing van de wet kan uitbreiden tot
personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten. Bij een Koninklijk Besluit van 27 maart 198779 is het toepassingsgebied van de Wet
op het bestaansminimum uitgebreid tot degenen die het voordeel genieten van de toepassing van Vo.1612/68 EEG, staatlozenso en vluchtelingen.81 Om recht te hebben op het bestaansminimum moeten de
77.

K.B. van 30 oktober 1974, Stbl. 19 november 1974, zoals nadien
gewijzigd.

78. In de Belgische rechtsliteratuur wordt getwijfeld over de rechtmatigheid van
de minimum woonplaatsvereisten. Uit SENAEVE, P. en SIMOENS, D. a.w., 12
citeren wij het volgende: 'De B.M.-wet verleent aan de Koning enkel de bevoegdheid te bepalen wat onder werkelijke verblijfplaats dient te worden
verstaan. O.i. ontleent de Koning hieraan geenszins de macht een voorwaarde
van voorafgaand verblijf in te voeren; hem is cnkel de bevoegdheid verleend
te omschrijven hoe een werkelijk verblijf op het ogenblik van de aanvraag
en de tockenning moet worden beoordeeld. Het lijkt ons dan ook niet uitgesloten, dat een rechter de voorwaarde van vijf jaar voorafgaand verblijf zou
weigeren toe te passen, noch dat dc Raad van State deze bepaling zou vernietigen"
79. Stbl. 7 maart 1987.
80. Het gaat hier om staatiozen die onder de toepassing vallen van het Verdrag
betreffende de status van staatlozen, 28 september 1954,
New York, voor
Belgia goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960). Volgens art.1§2 van de Wet
op het bestaansminimum worden voor de toepassing van deze wet personen
van onbepaalde nationaliteit gelijkgesteld met de staatloze. Op deze manier
kunnen overigens een aantal 'nomaden' aanspraak maken op het bestaansminimum (vgl. PUE, W. DE, 'Knelpunten bij dc toepassing van de wet op het bestaansminimum', in: Bcstaansminimum, Antwerpen, 1980, 175-176).
81. Het gaat hier om vluchtelingen in de zin van art. 49 van de Belgische Vreemdelingenwet.
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betreffende vreemdelingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als die
82
welke voor Belgen gelden.

Er kan overigens op worden gewezen dat de grensnormenstructuur
van het bestaansminimum pas sinds 1987 in de bovenbeschreven vorm

gestalte heeft gckregen. Aanvankelijk werden minimum woonplaatsvereisten uitsluitend van toepassing verklaard op EG-onderdanen,
staatlozen en vluchtelingen83 (voor deze groepen gold de voorwaarde
dat zij gedurende ten minste 5 jaren v66r toekenning van het bestaansminimum werkelijk in Belgie hadden verbleven), terwijl voor
Belgen slechts de eis was gesteld dat zij hun gewone verblijfplaats op
Belgisch grondgebied hebben en gewoonlijk op het Belgisch grondgebied verblijven. Het Hof van Justitie zou echter in 1985 in de nog
te bespreken arresten Hoeckr en Sc,iwier de voor EG-onderdanen
discriminerende vijf-jaren woonplaatseis in strijd verklaren met het
gemeenschapsrecht, in het bijzonder art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. 4 Hierop heeft de regelgeving zich gewijzigd in de bovenbeschreven vorm.

Dit betekent enerzijds dat

de vijf-jareneis is aangevuld met een
gedurende het gehele liver, en
verblijf
voorwaarde van tien jaren
anderzijds dat Belgen en de aangewezen groepen van begunstigde
buitenlanders gelijkelijk aan de minimum woonplaatsvereisten moeten

voldoen. 85

Een punt dat hier nog aan de orde moet worden gesteld, heeft betrekking op het verblijfsvereiste tijdens de periode van prestatieverlening. Hoewel de grensnormen zoals vervat in de huidige versie van
het Algemeen reglement betreffende het bestaansminimum zich uitsluitend uitlaten over periodes van verblijf voorafgaande aan de toekenning van uitkering, wordt het bestaan van een dergelijke vereiste
niettemin aangenomen. Enerzijds kan hiervoor worden teruggegrepen

op de eis van "werkelijk verblijf' zoals vervat in art. 1, lid 1 van de
82. Indien een aanvrager van het bestaansminimum overigens zElf aan de nationaliteitsvereisten voldoet, is de nationaliteit van zijn echtgenoot nict van invloed: blijkens een Omzendbrief van de Minister van Volksgezondheid van 12
worden
juni 1975, punt 7 moct hem het bedrag van samenwonende cchtgenoten
toegekend.

83.

Zie KB. 8 januan 1976.

84.

HvJ 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hoeckx) en livJ 27 maart 1985,

mak 122/84

(Scrivner)

85. Over de rechtmatigheid van de thans geldende minimum verblijfsvereisten in
het licht van het communautaire recht, zie hieronder Hoofdstuk Vi, IV, 4.2.2.
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basiswet zelf 6, anderzijds kan er op worden gewezen dat op
grond
van het bepaalde in art. 26 Algemeen reglement iedere gerechtigde

voor zijn vertrek de bevoegde instantie moet inlichten dat hij langer
dan een maand in het buitenland zal vertoeven, onder
opgave van de
duur en de reden hiervan. Het OCMW zat dan, rekening houdend met
de feitelijke omstandigheden, in concreto beoordelen of de toekenning
van het bestaansminimum al dan niet voortgezet moet worden.87
1.1.2

Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkomingen aan

gehandicapten

De Wet op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden kent globaal
bezien dezelfde nationaliteits- en territorialiteitsvereisten als de Wet
op het bestaansminimum. Desondanks zijn er enkele verschillen.

Wat de territorialiteitsvereisten 8 betreft, beperken deze zich tot een
beter uitgewerkte omschrijving van de situatie waarin het is toegestaan langer dan den maand in het buitenland te verblijven.
Wat de nationaliteitsvereistensg betreft, valt naast enkele omschrij-

vingsverschillenx op dat twee extra personencategorieen binnen het
toepassingsgebied worden gebracht. Ten eerste is dit de categorie van
86. Over de invulling van het begrip "werkelijk verblijr zie ook de 'omzendbrier
van de Minister van Volksgezondheid van 29 november 1974. Uit dit rondschrijven citeer ik: "De voorwaarde van de werkelijk verblijfplaats in BelgiE is
determinerend, doch zij mag niet kiden tot cen plaagzieke controle; zij wordt
namelijk beoordecld rekening houdend met dc familiebetrekkingen die de aanvrager nog kan hebben in het buitenland, met vereisten van gezondheid,
enz:. De Arbeidsrechtbank Luik oordeelde op 14 januari 1986 m.b.t
het analoge werkelijk-verblijfsvereiste zoals vervat in Wet op de tegemoetkomingen
aan gchandicapten: "Qu'ainsi que le soutient l'intimt le fait de r6sider en

Belgique chez un de ses enfants, un & deux mois par an, seulement de faqon

87.

88.

89.

90.
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dpisodique, ne constitue pas la rdsidence rdelle exigle par la loi" Soc. Kron,
1987, 179-180. In het licht van de omzendbrief en deze uitspraak, lijkt de
conclusic gerechwaardigd dat het begrip werkelijk verblijf een zwaardere
inhoud heeft dan een louter fysieke aanweziglicid.
Vgl omzendbrief van de Minister van Volksgezondheid van 29 november 1974.
Deze zijn geregeld in art. 1 § 2, met een nadere
concretiscring in art. 63 van
het Algemeen reglement betreffende het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden
[KB. van 29 april 1969 (Stbl. 1 mei 1969)]. Overigens wordt in de Wet op het
gewaarborgd inkomen voor bejaardcn nadrukkelijk rekening gchouden met een
mogelijke feitelijke scheiding van dc echtelieden. Een regeling voor het geval
dat 66n van beiden niet aan het territorialitcitsvereiste voldoet, is daarom
ook opgenomen in het Algemeen reglement, te weten in Hoofdstuk VIII.
Deze zijn geregeld in art.1 § 2.
Zo wordt hier bijvoorbeeld over onderdanen van EEG-Lid-Staten gesproken,
in
plaats van over degenen die het voordeel genietcn van de tocpassing van de
Vo.1612/68 EEG.

HOOFDSTUK IV
onderdanen van een land waarmee Belgie terzake een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten of het bestaan van een feitelijke
wederkerigheid heeft erkend.91 Ten tweede is dit de categorie van
personen van een vreemde nationaliteit ten gunste van wie een recht
op een rust- of overlevingspensioen in Belgie werd geopend.
Ook de Wet op de tegemoetkomingen aan gehandicapten kent globaal
bezien dezelfde territorialiteitsvereisten als de Wet op het bestaansminimum, maar evenzeer hier zijn er enkele verschillen. De vereisten,2 zijn niet alleen gedetailleerder geregeld'3, maar ook is de termijn van verblijf in het buitenland die mogelijk is zonder aantasting
van de voorwaarde van werkelijk verblijf in Belgie, gesteld op d,ie
maanden.94
1.1.3

De OCMW-dienstverlening

Reeds art. 1 van de Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke
dienstverlening die nodig is om een leven te leiden dat beantwoordt
aan de menselijke waardigheid. Uiteraard kan dit recht niet gelden
voor wie dan ook, waar ter wereld, maar een uitdrukkelijke grensnorm dienaangaande is niet gesteld. In de praktijk wordt echter het
gemis aan een expliciet Belgisch territorialiteitsvereiste opgevangen
91.

Zie ook hieronder Hoofdstuk V, (II), 3.

92. Deze zijn geregeld in art. 4, met nadere concretisering in art. 3 van het
Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, KB. van 6 juli 1987, Stbl. 8 juli
1987, err. 6 augustus 1987.

93. Zo is expliciet bepaald dat werkelijk verblijf in Belgia wordt bewezen door
inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Ook kan de
Minister vrijstelling geven van de vereiste vijf jaar van werkelijk verblijf
v66r de aanvraag, of die duur inkorten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt

94.

tussen categorieen van gevallen en individuele gevallen, waarbij verschillende
adviescommissies bevoegd zijn. Bovendien mag de gehandicapte tijdens de
uitkeringsperiode ook verblijven bij een bloed- of aanverwant die verplicht is,
of waarvan de echtgenoot verplicht is, tijdelijk in het buitenland te vertoeven
om er een zending uit te voeren of functies uit te ocknen in dienst van de
Belgische staat.
Dit geldt voor de periode van vijf jaar v66r de aanvraag, en voor de periode
tijdens welke een tegemoctkoming wordt uitgekeerd. Niets wordt dlIS gezegd
over de termijn van tien jaar in de loop van het leven van dc gerechtigde. De
gebruikelijke voorwaarden, zoals de kennisgevingsverplichting en de mogelijkheid tot verlenging van het buitenlands verblijf wegens verpleging in een

instelling of wegens bijzondere omstandigheden (discretionair vast te stellen),
gelden onverkort.

131

HOOFDSTUK IV

door de beperkte territoriale bevoegdheid van de OCMW, zoals die is
geregeld in de Wet betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de Commissies van Openbare Onderstand.95
De zeer restrictieve voorwaarden voor vreemdelingen die we zijn
tegengekomen in de bestaansminimumregelingen, worden in het kader
van de OCMW-dienstverlening niet gehandhaafd. Het karakter van
deze dienstverlening als laatste restvoorziening brengt met zich mee
dat ook vreemdelingen in nood in aanmerking moeten kunnen komen
voor hulp. In 1984 is echter een bepaling ingevoegd in de OCMW-wet,
die ten aanzien van bepaalde categorieen van buitenlanders beperkende voorwaarden stelt; het gaat hierbij blijkens de tekst van art.
57, lid 4 om vreemdelingen die noch gemachtigd noch toegelaten zijn
tot een verblijf van meer dan drie maanden in Belgie of om er zich
te vestigen (met andere woorden: zij die korter dan drie maanden in
Belgie verblijven), alsmede om vreemdelingen die onwettig in Belgie
verblijven. Ten aanzien van deze categorieen wordt de dienstverlening
beperkt tot de materitle en geneeskundige dienstverlening die nodig is
om in het levensonderhoud te voorzien.
1.2

Bondsrepubliek

1.2.1

Sozialhilfe

In Duitsland geldt als uitgangspunt de regeling zoals vervat in § 30
van het algemeen deel van de SGB, waarin in algemene termen het
personele geldingsbereik van het Duitse sociale-zekerheidsrecht wordt
omschreven. Het gaat hierbij volgens de bepaling van het eerste lid
95. Wet van

2

april 1965, Stbl. 6 mei 1965, err. 25 mei 1965. Art. 1 van deze wet

geeft domicilic van dienstverlening aan het Centrum waar een persoon zich
bevindt. Deze bepaling wordt zo uitgelegd dat
alken dc plaats waar de behoeftige gewoonlijk verblijft, in aanmerking komt om het steunverlenende
OCMW aan te duiden. Voor vreemdelingen die in Belgi8 geen gewone verblijfplaats hebben, zou het domicilievereiste mogelijkerwijs een hindernis kunnen
opleveren voor bijstandstockenning. Zie in dit verband cvenwel naar analogie
van de Wet op het Bestaansminimum de Arbcidsrechtbank Oudenaarde 16 februari 1984: 'Het O.C.M.W. kan de verdere toekenning van het lecfgeld
niet
zonder meer ontzeggen enkel voortgaande op het vermoeden dat de
noodlijdende niet langer op het grondgebied der gemcente is aan te treffen, als
wanneer de voorwaarde van verblijf in het Rijk blijkbaar vervuld is.
Desgevallend stelt zich een bevoegdheidsprobleem. Het verblijf in een wclbepaalde
gemeente vormt op zichzelf geen tockenningsverciste, wei de vereiste van de
werkelijke verblijfplaats in Belgie', De Gemeente, 1986,248.

132

HOOFDSTUK IV

om personen die hun 'Wohnsitz; of 'gewuhnlicher Aufenthalt' binnen
het Duitse grondgebied hebben.
Een 'Wohnsitz' heeft iemand daar, waar hij een woning heeft onder
omstandigheden die wijzen op een aanhouden en gebruik van de woning, ook op langere termijn. Als 'gewdhnlicher Aufenthalt' geldt de
plaats waar iemand verblijft onder zodanige omstandigheden waaruit
kan worden afgeleid dat hij zich niet slechts tijdelijk op deze plaats
bevindt.96

Nationaliteitsvoorwaarden spelen dus geen rol. Kijken we verder naar
het BSHG dan vinden we daarin twee artikelen (§ 119 en § 120)
waarin deels ter bevestiging, en deels in afwijking van het bepaalde
in § 30 SGB 1 nadere regels zijn gesteld.
§ 119 BSHG bevat, in afwijking van § 30 SGB 1, een bijzondere regeling voor bijstandstoekenning aan Duitse onderdanen die hun 'gew hnlicher Aufenthalt' in het buitenland hebben. § 120 bevestigt in zoverre het uitgangspunt van § 30 SGB 1 met een bepaling dat ook
niet-Duitsers in aanmerking kunnen komen voor Soziathilfe. Het gaat
hierbij om buitenlanders die in Duitsland hun "Aufenthalt" hebben, dat
wil zeggen daadwerkelijk op Duits grondgebied aanwezig zijn.97 De
eis van het hebben van een woning in Duitsland of het hebben van
een permanente verblijfplaats wordt ten opzichte van buitenlanders
dus niet gehandhaafd.

Overigens valt op dat de vreemdeling-vriendelijke uitgangspunten van
§ 120 niet zonder beperkingen zijn uitgewerkt. Op de eerste plaats
geldt de gelijkstelling voor Duitsers en vreemdelingen naast het HLU
slechts voor een beperkt aantal vormen van HbL.98 Voorts bestaat er
een uit rechtsvergelijkend oogpunt unieke bepaling op grond waarvan
buitenlanders die naar Duitsland zijn gekomen met het doel daar
"Sozialhilfe zu erlangen" geen aanspraak op uitkering hebben. Deze
beperkingen hebben evenwel uitsluitend betrekking op de rechtsplicht
tot het verlenen van bijstand, en de uitkerende instanties behouden

Vgl. § 30, lid 3, algemeen decl SGB.
Vgl SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1986), 445.
98. N.1.: Krankenhilfe, Hilfe fur werdende Mutter- und W hnerinnen en Hilfe zum
Pflege. Zie § 120 , lid 1 BSHG.
96.
97.
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een discretionaire bevoegdheid om uitkering te verstrekkken voor
zover dit "im Einzelfall gerechtfertigt" is.99
Ten slotte wijzen we hier nog op het tweede lid van § 120 BSHG,
waarin ten aanzien van een drietal groepen van personen, te weten

asietzoekers, gedoogden en vreemdelingen die 'zur Ausreise verpflichtet sind" bijzondere regels zijn gesteld die ertoe strekken dat
HLU slechts op een gereduceerd niveau, of in bepaalde vormen wordt

verleend en die de rechtsplicht tot toekenning van HbL omzetten in
een discretionaire bevoegdheid. Voorts is in 1990 nog een vierde lid
aan § 120 BSHG toegevoegd.100 De kennelijke strekking van deze
bepaling is de binnenlandse bewegingsvrijheid van bepaalde groepen
vreemdelingen, met name asielzoekers, aan banden te leggen. Aldus is
ten aanzien van asielzoekers bepaald, dat indien zij zich in strijd met
de vreemdelingenrechtelijke voorschriften ophouden buiten een bepaald deel van de Bondsrepubliek, zij aldaar slechts kunnen rekenen
op een voor een "nach dem Umstanden unabweisbar gebotene Hilfe".
Hetzelfde geldt voor vluchtelingen met een Aidenthaltsbefug,zis waarvoor geen ruimtelijk beperkende voorschriften zijn gesteld, maar die
zich ophouden buiten de deelstaat waar de vergunning is afgegeven.
1.2.2

Arbeitslosenhilfe

Het geldingsbereik van de Arbeitslosen'zilfe richt zich geheel naar §
30 SGB 1; er zijn geen bijzondere regels voor Duitsers die in het
buitenland, of buitenlanders die in Duitsland verblijven. Wel bestaat
er een regeling voor tijdelijk verblijf in het buitenland, maar deze
mag niet zozeer worden beschouwd als een uitwerking van § 30 SGB
1, maar veeleer als een tijdelijk loslaten van het werkbereidheidsvereiste in het kader van een toegestane vakantieperiode.
1.3

Groot-BrittanniB

In Groot-Brittannie bestaat een vrij eenvoudige systematiek voor de
afbakening van de bestaansminimumuitkeringen. De relevante wettelijke bepalingen beperken het recht op income support alsmede het
Zie eveneens § 120, lid 1 BSIIG. Voor een korte toelichting op de uitwerking
van deze bepaling in de rechtspraktijk, zie hierna Hoofdstuk IV, (IV), 3.3.1.2
100. Bij wet van 9 juli 1990, BGBI. 1, 1354.

99.

134

HOOFDSTUK IV
recht op fantily credit tot personen "in Great-Britain'.101 Voorts is
bepaald dat regulatioits nader kunnen bepalen onder welke omstandigheden een persoon al dan niet wordt beschouwd als zijnde in
Groot-Brittannie, en wanneer de aanspraak op uitkering kan voortduren bij tijdelijk verblijf in het buitenland.lin Deze regulations bevatten wat het incoi,ie-supponstelsel betreft slechts een regeling voor
personen die tijdelijk in het buitenland verblijven.
Reeds 'presence' in Groot-Brittannie is voldoende om in aanmerking
1

te komen voor i,iconic support. 103
De term 'presence', die betrekking heeft op het daadwerkelijke fysieke verblijf van een persoon in Groot-Brittannit, moet worden onderscheiden van de term 'residence', die een meer permanente band
met dit land veronderstelt in de vorm van huisvesting, regelmatig
verblijf, familiebanden, etc. maar die tijdelijke afwezigheid niet uitsluit. Een derde term die in het Britse sociale-zekerheidsrecht voorkomt, te weten 'ordinary residence' onderscheidt zich weer van 'residence' in de mate van permanentie en continuiteit van het verblijf
van de betrokkene. 104

Voor het recht op family credit geldt de regel dat de betrokkene op
de dag van aanvrage zowel present als ordinary resident in GrootBrittannit moet zijn. Voorts moet ook de eventuele partner van de
betrokkene ordinary resident zijn en mogen zijn inkomsten en die van
zijn partner in ieder geval niet geheel voortvloeien uit werk buiten
het Verenigd Koninkrijk. Voor het recht op family credit wordt dus
in tegenstelling tot i,tco,ite support een permanente band met GrootBrittannie vereist. Van de andere kant impliceert de afl)akening van
het toepassingsgebied van family credit, dat een tijdelijk verblijf in
het buitenland minder snel consequenties heeft voor het recht op
105
uitkering dan het geval is bij inco,ite support
101. Art. 20, lid 3 en lid 5 SSA' 86.

102. Zie art. 20, lid 12 SSA '86, uitgewerkt in de Income Support (General) Regu-

lations 1987, reg. 4 en de Family Credit (General) Regulations 1987, reg. 3.
103. Vgl. OGUS, A.I. & BARENDT, E.M., a.w. (1988), 418.
104. De invulling van de aan de orde zijndc termen heeft plaatsgevonden in de

jurisprudentie. Voor cen overzicht zic OGUS, A.I. & BARENDT, E.M., a.w.
(1988), 362-364.

105. Zie ook hieronder Hoofdstuk IV, (IV), 2.2.
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Nationaliteitscriteria komen in de Britse afl)akeningsnormen niet voor.
Wel zijn er zogenaamde 'special and urgent cases regulations' die een
koppeling aanleggen met de Britse immigratiewetgeving. Op grond van
deze bepalingen zijn ten aanzien van bepaalde groepen van 'persons
from abroad', afhankelijk van hun status onder deze wetgeving, (soms
zelfs tot nul) gereduceerde uitkeringspercentages vastgesteld. 106
1.4

Nederland

1.4.1

ABW en RWW
Zoals gesteld, gelden in de grensnormen van de ABW zowel terriorialiteits- als nationaliteitscriteria. Dit komt reeds tot uitdrukking in de
eerste zinsnede van art. 1, lid 1 ABW:

"Aan iedere Neder/ander, die /tier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over
de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het
bestaan te voorzien, wordt bijstand verleend door burgemeester en wethouders. 107„

Het nationaliteitsvereiste van art. 1, lid l ABW moet echter onmiddellijk in verband worden gebracht met het derde lid van dit artikel,
waarin met de Nederlander wordt gelijkgesteld de vreemdeling die op

grond van art. 9 of 10 van

de Vreemdelingenwet gerechtigd is in
Nederland te verblijven. Deze bepaling is aan de ABW toegevoegd bij
wet van 7 februari 1991108 en codificeert in grote lijnen de voorheen
bestaande rechtssituatie zoals die zich aan de hand van kroonjurisprudentie en ministeriele circulaires had ontwikkeld.

Naast art. 1 ABW dient ook nog te worden gewezen op art. 84 ABW.
In de onlangs gewijzigde redactie109 worden in dit artikel een tweetal
categorieen van vreemdelingen onderkend ten aanzien van wie de
106.

Zie hieronder Hoofdstuk IV, (IV), 3.3.1.3.

107. Zie ook

de redactie van art. 20, lid 3 GW: 'Nederlanders, hier te lande, die
niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht
op bijstand van overheidswege'.
108. Wet tot wijziging van de Algemene Bijstandswet, inzake de bijstandsverlening

aan vreemdelingen, Stb. 1991, 65.

109. Ibidem
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rechtsplicht tot bijstandstoekenning wordt omgezet in een discretionaire bevoegdheid.
Op de eerste plaats gaat het om de groep van 'gedoogden'. Hieronder

wordt verstaan: personen die op grond van de Vreemdelingenwet niet
zijn toegestaan in Nederland te verblijven, maar te wier aanzien door
het hoofd van de plaatselijke politie aan Burgemeester en Wethouders
een schriftelijke verklaring is afgegeven houdende de vaststelling dat
de vreemdeling zich bij het hoofd van de plaatstelijke politie heeft
gemeld en slechts ingevolge een last tot uitzetting kan worden ver-

wijderd en een zodanige last niet is gegeven, dan wel de uitvoering
van een te zijnen aanzien gegeven last tijdelijk achterwege blijft.
Aan deze personen kan bijstand worden verleend. 110
Op de tweede plaats gaat het om 'illegalen', dat wil zeggen: vreemdelingen die op basis van de wettelijke criteria zoals vervat in de
ABW, niet als rechtmatig verblijvend of als 'gedoogd' kunnen worden
aangemerkt. Aan hen wordt geen bijstand verleend, tenzij daartoe,
gelet op alle omstandigheden, zeer dringende redenen aanwezig
zijn.111 De normale beroepsgang zoals geregeld in hoofdstuk III van
de ABW staat niet open voor illegalen. Wel kunnen zij zich direct
wenden tot de Kroon om een weigering tot bijstandstoekenning aan te
vechten. 112

Het in art. 1 ABW tot uitdrukking gebrachte terrritorialiteitsbeginsel
moet ook hier worden opgevat als daadwerkelijk fysiek verblijf, zonder nadere voorwaarden omtrent het hebben van een woonplaats in
Nederland of het hebben van een andere vorm van permanente band
met dit land; door het hanteren van de terminologie 'hier te lande
(verblijvend)' onttrekt het territorialiteitsvereiste zich van de in de
jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden die kleven aan de termen 'ingezetene', 'wonen' en 'gevestigd zijn', zoals die in sociale-verzeke113
ringswetten voorkomen.

Behalve op de regeling voor vreemdelingen die zich in Nederland
bevinden, dient hier te worden gewezen op art. 82 ABW waarin in
110.
111.
112.
113.

Zie art. 84, lid 1 ABW (nieuw).
Zie art. 84, lid 4 ABW (nieuw).
Zie art. 84, lid 5 ABW (nieuw).
In die zin ook NOORDAM, F.M. a.w., 56.
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afwijking van de uitgangspunten van art. 1, lid l ABW de mogelijkheid wordt geopend om bijstand te verlenen aan "de Nederlander, die
zich buitenslan(is bevindt". Ook ten aanzien van deze categorie bestaat geen rechtsplicht tot bijstandsverlening; de bepaling spreekt
slechts van bijstand die 'kan worden verleend'.
1.4.2

TW, RWW, IOAW en IOAZ

De RWW, IOAW en IOAZ volgen dezelfde systematiek ter afbakening
van de werkingssfeer als de ABW, zoals deze zich aan de hand van de
kroonjurisprudentie heeft ontwikkeld en recentelijk in deze wet is
vastgelegd.114 Het territoriale en personele toepassingsgebied van de
TW volgt daarentegen geheel dat van de sociale-verzekeringsuitkeringen waar de toeslagen op zijn geent.

2

Territorialiteitsvoorwaarden en de rechtspositie van personen die zich
buiten de landsgre, tzen bevinden

2.1

De gevolgen van de toepassing van het

territorialiteitsbeginsel; al-

gemeen

Uit het voorgaande blijkt dat in alle onderzochte landen het recht op
bestaansminimumuitkeringen onderhevig is aan territorialiteitsvoorwaarden. Bij de invulling van de territorialiteitsvoorwaarden wordt bij
de meeste regelingen aangesloten bij het daadwerkelijk fysiek verblijf

114. Zie art. 2 RWW, art. 5, lid 1, sub a) en b) IOAW en art. 5, lid 3, sub b) en

c) IOAZ. Art. 2, lid 1 RWW verklaart de regcling mede

van toepassing op
rechtmatig hier te lande verblijvende vreemdelingen; in het tweede lid is
voorts bepaald dat de bijstandsverlening ingevolge de RWW kan worden voortgezet gedurende een verblijf in het buitenland, indien de duur van dit verblij f
de gebruikclijke vakanticduur nict overschrijdt. De IOAW en de IOAZ kennen
bepalingen die personen die buiten Nederland wonen of aldaar anders dan
tijdelijk verblijf houden, alsmedc personen die op grond van de vreemdelingenwct kunnen worden uitgezet, van het recht op uitkering uitsluiten. In de
genocmde artikelen is voorts bepaald dat geen recht op uitkering bestaat voor
de echtgenoot, indien t.a.v. deze, dan wei t.a.v. de werkloze werknemer zich
cen omstandigheid voordoet als
omschreven in het eerste, respectievelijk het
derde lid van art. 5. Indien ten aanzien van de echtgenoot cen omstandigheid
zich voordoct als omschreven in het eerste, respectievelijk het derde lid,
wordt de werkloze werknemer aangemerkt als alleenstaande.
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van de betrokkenen115; slechts in het kader van een aantal stelsels
wordt (eventueel mede) de eis gesteld van het hebben van een vaste

woon- of verblijfplaats in het desbetreffende land. 116
Bij enkele regelingen gelden bovendien bepaalde minimum woonplaatsvereisten. Dit is het geval voor de Belgische bestaansminimumregelingen en in zekere zin ook voor het Britse family credit scheme in het
kader waarvan de eis van ordinag residence is gesteld. 117

Het effect van de toepassing van territorialiteitsvereisten is dat geen
recht bestaat op uitkering voor personen die zich buiten de landsgrenzen bevinden. Enerzijds kan voor personen in den vreemde geen
recht op uitkering ontstaan, anderzijds dient de uitkering te worden
stopgezet indien de gerechtigde het land verlaat; export van bijstandsuitkeringen is in beginsel dus niet mogelijk.
De betekenis van minimum woonplaatsvereisten ligt veeleer in een
beperking van de kring van begunstigden tot groepen die een bepaalde tijd in het land hebben gewoond.

De principiele wettelijke uitgangspunten laten onverlet dat er bepaalde situaties zijn waarbij de toepassing van territorialiteitsvereisten
voor het recht op uitkering problematisch is, of terzijde wordt gesteld. Op deze situaties wordt hieronder verder ingegaan. Aldus komen
achtereenvolgens aan bod:

- de rechtspositie van personen die tijdelijk in het buitenland verblijf houden;
- de rechtspositie van personen die zich langdurig in het buitenland
bevinden; en

de positie van de uitkeringsgerechtigde van wie een of meer familieleden zich buiten de landsgrenzen bevinden;
Dit geldt althans onverkort voor de situatie in Groot-Brittannie (alle regelingen), Nederland (alle regelingen) en Belgie (OCMW dienstverlening). In de
Bondsrepublick geldt de eis van daadwerkelijk verblijf uitsluitend in het kader
van het BSHG voor buitenlanders.
116. T.w. voor de Bondsrepubliek: Sozialhilfe voor Duitsers en Arbeitslosenhilk;
voor Groot-BrittanniE: family credit; voor BelgiE: de tegemoetkomingen aan
gehandicapten, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het bestaansminimum.
117. Hoewel deze eis geen concrete minimum woonplaatsvereisten behelst, veronderstelt hij weI dat de betrokkene zich afgczien van kortere perioden van
heeft
afwezigheid in ieder geval voor een langere periode in Groot-BrittanniE
&
hicromtrent
OGUS,
A.I.
BARENDT,
E.M.
a.w.
(1982),
364.
gevestigd. Vgl

115.
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2.2

De regeling voor

tijdelijk verblijf in het

buitenland

Indien men het vereiste van daadwerkelijk fysiek oponthoud in het
betrokken land als voorwaarde voor het recht op uitkering zeer letterlijk neemt, zou bij een kort bezoek in het buitenland van 66n dag
het recht op uitkering reeds gevaar kunnen lopen. Een dergelijke
rigide toepassing van het territorialiteitsbeginsel is echter reeds vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt ondoenlijk en wordt dan ook in geen
enkele staat aangehangen. Integendeel, de kloof tusscn de wettelijke
uitgangspunten en de eisen van uitvoerbaarheid heeft ertoe geleid dat
een verblijf van korte duur buiten de landsgrenzen van bijstandsgerechtigden van zowel eigen als vreemde nationaliteit door de vingers
wordt gezien.

Voor sommige regelingen is de mogelijkheid om bij tijdelijk verblijf
in het buitenland uitkering te genieten uitdrukkelijk in de regelgeving
vastgelegd (in Belgie: de tegemoetkomingen aan gehandicapten, het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het bestaansminimum118; in
Groot-Brittannit: income support119; in Nederland: RWW, IOAW en
IOAZ.120) Voor andere regelingen is deze mogelijkheid geheel een
zaak van de concrete uitvoeringspraktijk, waarbij zich soms aan de
hand van richtlijnen en jurisprudentie een min of meer uniforme lijn
heeft ontwikkeld (bijvoorbeeld in Nederland bij de toepassing van de
ABW), soms ook de situatie erg onduidelijk blijft (men name in Duits-

land bij de toepassing van het BSHG).

De getolereerde uitzonderingen op territorialiteitsvoorwaarden in het
kader van tijdelijk verblijf in het buitenland kunnen op gespannen
voet staan met eventueel opgelegde werkbereidheidsvereisten. Op zich
geldt in de betrokken landen dat voor de doeleinden van het werkbereidheidsvereiste het arbeidsmarktbegrip niet noodzakelijk territoriaal is beperkt, zodat eventueel rekening kan worden gehouden met
de situatie van een persoon die zich (mede) in het buitenland ter
118. Vgl. art. 26 van het Algemecn reglement betreffende het bestaansminimum;

art. 63 van het Algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen

voor bejaarden; art.3§3 van het K.B. tot uitvoering van de wet betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
119. Vgl. Income support (general) regulations 1987, reg. 4

120. Art.
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1
beschikking stelt voor het verrichten van arbeid. 21 Echter, een verblijf buitenslands impliceert vaak wel een beperking van de controleen begeleidingsmogelijkheden ten aanzien Nan de werkzoekende. We
zien dan ook dat de voorwaarden waaronder men met behoud van
uitkering tijdelijk buiten de landsgrenzen mag vertoeven veelal (al
dan niet direct) gekoppeld zijn aan een tijdelijk loslaten van beschikbaarheidsvoorwaarden, bijvoorbeeld in het kader van een toegestane

vakantieperiode. In het kader van de RWW en de Arbeitslosenltilfe in
Duitsland is de mogelijkheid om zonder consequenties tijdelijk in het
buitenland te verblijven zelfs volledig gebaseerd op een dergelijke
, 122

'vakantieregeling .

Hoe lang en onder welke voorwaarden kan een persoon in het buitenland verblijven zonder dat het recht op uitkering in gevaar komt?
In Belgit moeten we ter beantwoording van deze vraag weer een
onderscheid maken tussen de OCMW-dienstverlening en de drie besproken bestaansminimumregelingen. De eerstgenoemde bijstandsvorm
kent geen duidelijke regel voor tijdelijk verblijf in het buitenland.
Bepalend blijft hier de territoriale bevoegdheid van het OCMW. Concrete normen voor een toegestane verblijfstermijn in het buitenland
zijn niet ontwikkeld.123
Bij het bestaansminimum moet de gerechtigde reeds v66r zijn vertrek
doorgeven dat hij langer dan Edn maand in het buitenland zal vertoeven, onder opgave van de duur en de reden hiervan, waarna het
OCMW, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, in concreto zal beoordelen of het recht op bestaansminimum al dan niet
blijft bestaan.124 Een verblijf in het buitenland van kortere duur dan
66n maand hoeft dus niet gemeld te worden. Een langer buitenlands
121. Zie voor Belgie, naar analogie van de werkloosheidsverzekering, art. 60 van
het Ministerieel Besluit van 4 juni 1964, Stbl., 6 juni 1964 (zoals gewijzigd);
voor Nederland (a contrario): K.B. 3 augustus 1984, nr. 68, JABW, 1984/242 en
naar analogie van de Werkloosheidswet CRvB 9 juli 1954, AB, 1955, 74 en
CRvB 24 maart 1976, RSV 1976/222. Voor Duitsland, zie uitgebreid SCHULER,
R, a.w. (1988), 799-801.

Zie hieronder Hoofdstuk IV, (IV), 2.2.
123. WeI kan uit jurisprudentie m.b.t. de beperkte territoriale bevocgdheid van het
OCMW worden afgelcid dat een tijdelijk verblijf buiten de gemeente de bevoegdheid van het OCMW niet doet vervallen. Zie o.m Arbrb. Mons 28 januari
122.

1988, JIT, 1988, 447 (i.c. ging het om een verblijf van een maand op cen

camping gelegen buiten het grondgebied van het bevocgde OCMW).
124. Zie art.26 van het Algemeen reglement betreffende het bestaansminimum.

141

HOOFDSTUK IV

verblijf dat door het OCMW niet wordt gehonoreerd, leidt tot verlies
van het recht op uitkering daar de gerechtigde dan niet meer geacht
wordt aan de principitle territorialiteitsvoorwaarden te voldoen.125
Bij het gewaarborgd inkomen voor bejaarden moet ieder verblijf in

het buitenland, alsmede de duur daarvan, door de gerechtigde gemeld
worden. Indien de duur langer is dan 66n maand, moet ook de reden
van de verplaatsing gemeld worden. Een verblijf van langer dan 66n
maand in het buitenland wordt in beginsel uitsluitend gehonoreerd
indien de reden gelegen is in een opname ter verpleging in een zie-

kenhuis of in een openbare of particuliere instelling voor ziekenverpleging. Bij eventuele andere bijzondere omstandigheden kan een
langer verblijf uitsluitend worden toegelaten met instemming van de
minister. 126

De systematiek die bij het gewaarborgd inkomen voor bejaarden wordt
gehanteerd, komt ook terug bij de tegemoetkomingen aan gehandicapten. Een belangrijk verschil is wel dat in plaats van 86n maand"
127
gelezen moet worden: drie maanden.

In Duitsland gaat de rechtspositie van personen die tijdelijk in het
buitenland verblijven geheel in mist gehuld. Aanknopingspunten in de
jurisprudentie of richtlijnen zijn niet voorhanden. Wel hebben enkele
schrijvers zich over deze problematiek uitgelaten.128 Hoewel er over125. Omzendbrief van de Minister van Volksgezondheid van 29 november 1974, a.w.
Zie ook Arbrb. Dendermonde, 5 maart 1985, Gecit. in De Gemeente, 1986, 89
(Verzoekster vertrok naar Zuid-Afrika; zij ontving ten onrcchte een bestaansminimum omdat zij in de desbetreffende periode geen werkclijke verblijfplaats
in Belgit werd geacht te hebben)
126. Zic art. 63 van het Algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden.
Bovendien geldt naast de opname ter verpleging 66k als grond voor voortzetling van uitkcring het verblijf bij cen bloed- of aanverwant die verplicht is,
of waarvan de echtgenoot verplicht is, tijdelijk in het buitenland te vertoeven
om er een zending uit te voeren of functies uit te oefenen in dienst van de
Belgische staat. Vgl. art.3 § 3 van het KB. tot uitvoering van de wet betreffende de tege'noetkomingen aan gehandicapten.
128. Zo heeft SCHULER gesuggerecrd dat een kort
verblijf buiten de Bondsrepubliek (tot aan drie maanden) het recht op uitkering niet zou mogen beinvloeden. Hij komt tot deze conclusie vanuit het bcpaalde in § 30 SGB 1, waarin
de termen 'Wohnsitz' en 'gew6hnliche Aufenthalt' worden gchanteerd. De
bepaling van § 120 BSHG, waarin alleen wordt gesproken van 'Aufenthalt'
geldt dan volgens de auteur alleen voor buitenlanders die niet aan het bepaaide van § 30 SGB 1 voldoen, d.w.z. buitenlanders die niet in Duitsland een
woning hebben en ook niet permanent in dit land verblijven. Zie SCHULER,
A, a.w. (1988), 760-762 SCHULTE neemt een iets genuanceerder standpunt in
127.
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eenstemming lijkt te bestaan dat tijdelijk verblijf buiten de grenzen

het recht op Soziallii'fe niet mag beinvloeden, blijft de wijze waarop
aan dit uitgangspunt concreet toepassing dient te worden gegeven
duister; de zaak lost zich geheel op in de uitvoeringspraktijk.
Veel duidelijker is de situatie met betrekking tot de Arbeitslosenhilfe.
Op grond van het Arbeitsforderungsgesetz dient de werkloze in het
kader van het beschikbaarheidsvereiste in staat te zijn dagelijks zijn

Arbeitsanit op te kunnen zoeken en voor dit

Aint bereikbaar te

1
zijn. 29 Deze 'objectieve' beschikbaarheidsvoorwaarde functioneert in
de praktijk als een hindernis om voor kortere duur in het buitenland
te verblijven. Echter, in lagere regelgeving is in het kader van een
toegestane vakantieperiode bepaald dat werklozen jaarlijks drie weken
van het beschikbaarheidsvereiste zijn ontslagen. Dit brengt ook met
zich mee dat de betrokkene zich gedurende deze periode in het buitenland kan ophouden. 130

Ook bestaat er een duidelijk beeld voor wat de Bdise situatie betreft,
waar het gaat om de regeling van income szippon. In regulations131 is

bepaald dat bij afwezigheid in het buitenland het recht op inconte
suppon kan worden verlengd met een maximumperiode van vier weken, op voorwaarde dat de verwachte duur van het verblijf niet lang-

er dan tan jaar is. Voor verschillende categorieen van uitkeringsgerechtigden zijn op deze regel nauwgezette uitzonderingen geformuleerd. In het bijzonder valt op dat personen die geacht worden
zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt, bij verblijf in het
buitenland in het geheel niet voor uitkering in aanmerking komen,
behalve dan in het geval dat de partner van de betrokkene, voorzover

en stelt dat te dicn aanzien moct worden gedifferenticerd "naar de persoon
van de hulpzoekende, de reden van het verblijf in het buitenland, de aard en
de omvang van de Sozialhilfe en de overige omstandigheden van het concrete
geval'. Zie SCHULTE, B., 'Sozialhilfe fur Deutsche im Ausland', Teil 2',
ZfSH/SGB, 1989, 65-73, 73.
129. § 103, lid 1, sub 3) ArbeitsMrderungsgesetz.
130.

131.

Zic Anordnung des Verwaltungsrates der Bundesanstalt fur Arbcit iiber die
Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschaftigung, 3 oktober 1979 (ANBA,
1979/1380). Voor bepaalde categoricen van werklozen, b.v. zij die een beroepsopleiding volgen of zij die vrijwilligerswerk verrichten, is in deze regeling cen langere termijn van zes weken, met een uitloop tot maximaal acht
weken gesteld.
Income support (general) regulations, reg. 4.
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deze recht heeft op bepaalde bicome-supponpremies, in het buitenland
is.

132

Voor family-creditgerechtigden zijn geen regels voor tijdelijk verblijf
in het buitenland geformuleerd hetgeen impliceert dat zolang als aan
de principiele verblijfseisen wordt voldaan, het recht op uitkering
geen gevaar loopt.

In Nederland bestaan er in het kader van de ABW geen wettelijke
bepalingen die een tijdelijk verblijf in het buitenland regelen. Op
grond van kroonjurisprudentie is bijstandsverlening in het buitenland
toegestaan 'in bijzondere gevallen, gedurende een redelijke periode". 133 Wat onder bijzondere gevallen en een redelijke termijn
moet worden verstaan is in beginsel afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In met name de RWW-rechtspraktijk hebben zich
niettemin een aantal vaste regels ontwikkeld. In gemeentelijke richtlijnen komt vaak de bepaling voor dat het kan worden toegestaan om
binnen of buiten Nederland vakantie te houden, waarbij de betrokkene
tijdelijk wordt ontslagen van de verplichting om passende arbeid te

zoekcn. Voor een verblijf buitenslands is dan wel een uitdrukkelijke
toestemming vereist. De toegestane vakantieperiode ligt normaal gesproken op drie of vier weken; buitenlanders wordt soms een langere
termijn van bijvoorbeeld zes weken gegund.134 De mogelijkheid om
tijdens de gebruikelijke vakantieduur de uitkering voort te zetten,
heeft in 1985 een formele basis gekregen in art. 2, lid 2 RWW. 135
132. liet is in vergelijking met de situatie in de andere landen opmerkelijk dat de
onderhavige regeling geheel niet voorziet in de mogelijkheid om in het buitenland vakantie te houden. Wc mogen dit evenwel niet beschouwen als een
typisch uitvlocisel van het Britse 'splendid isolation'; in het kader van het income-supportstelsel is evenmin cen regeling getroffen voor uitkeringsgerechtigden die in het moederland cen vakantie willcn genieten.
133. Vgl. o.m. K.B. 21 oktober 1971, nr. 11, AB, 1972/203 en K.B. 5 augustus 1978,
nr. 19, AB 197*Ill.
134. Vgl. Socialc voorzieningen, a.w. 1 ABW, 152 - art. 6 [ABW/Bijl. 1]. Veelal
wordt echter in dergelijke gevallen
uitkering slechts doorbetaald voor een
periode van vier weken. Dit hoeft echter niet altijd noodzakelijk het geval te
zijn. Zie in dit verband bijvoorbecld de feiten in RvS, Afdcling geschillen van
bestuur 4 december 1989, JABW, 1990/753.
135. Art. 2, leden 2 en 3 RWW zijn ingevoerd om de tot dusver gegroeidc uitvoeringspraktijk te codificercn (Bcsluit van 4 juli 1988, Stb. 309). Op grond
van art. 2, lid 2 kan bijstandsverlcning ingevolge dc RWW worden voortgezet
gedurende cen verblijf in het buitentand, 'indien de duur van dit verblijf de
gebruikelijke vakantieduur niet overschrijdt". Op grond van het derde lid kan

de minister met betrekking tot het tweedc lid nadere regets stellen. Tot dus-

vcr is dit laatste echter nog niet gebeurd.
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In de jurisprudentie van de Kroon wordt sterk de nadruk gelegd op
het tijdelijke karakter van bijstandsverlening aan werkloze werknemers in den vreemde. Indien na de toegestane termijn van maximaal
vier weken het verblijf wordt voortgezet, dient de uitkering niettemin
te worden beeindigd op grond van het feit dat de betrokkene niet
langer meer voldoet aan het bepaalde in art. 1, lid 1 ABW.136 Ook in
gevallen dat een persoon in verband met ziekte lichamelijk niet in
staat was om tijdig terug te keren, wordt hiervan niet afgeweken,
zelfs niet als de ziekte door een medische verklaring kan worden
aangetoond.137 In de praktijk wordt een langere termijn in het buitenland slechts gehonoreerd ten aanzien van RWW-gerechtigden van
57 6 jaar en ouder, voor wie het beschikbaarheidsvereiste aanzienlijk
is verzacht.138 De betindiging van de uitkering is overigens niet het
enige gevolg dat wordt verbonden aan een niet-tijdige terugkeer
vanuit het buitenland. Bij terugkomst naar Nederland zal de betrokkene bij het opnieuw geldend maken van zijn uitkering een grote
kans maken te worden geconfronteerd met een tijdelijke strafkorting
voor het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen
in de voorliggende periode, op basis van art. 14 RWW. De Kroon heeft
in dit verband bepaald dat geen rekening kan worden gehouden met
136. Vgl. o.m. K.B. 26 augustus 1980, nr. 26, JABW, 1981/22... en nog explicieter.
KB. 6 maart 1985, nr. 36, JABW, 1985/244.
137. Zie o.m. KB. 26 augustus 1980, nr. 26, JABW, 1981/22; KB. 14 september
1983, nr. 14, JABW, 1984/7, RvS, Afdeling geschillen van bestuur 4 december
1989, JABW, 1990/75. Voor een andere 'rigide' uitspraak zie RvS, Afdeling
geschillen van bestuur 21 juni 1989, MR, 1990/43. Het dunkt mij overigens dat
de rigide lijn in de jurisprudentic op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat de mogelijkheid van bijstandstoekenning tijdens een tijdelijk verblijf
in het buitenland moct worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden
van het individuele geval. In feite zien we dat de hiervoor vermelde problematiek van het beschikbaarheidsvereiste een vertroebelende werking heeft op
cen principitle toepassing van het territorialiteitsbeginsel. In het kader van de
systematiek van de ABW/RWW lijkt mij dit echter niet terecht. Veeker ligt
het in de rede om tegen personen die belemmeringen opwerpen om door inschakeling in arbeid in het bestaan te voorzien een maatregel te treffen op
grond van art. 14 RWW. Nu blijkt dat dergelijke maatregelen inderdaad worden getroffen (zie hierna in de basistekst), past het niet om dergelijke belemmeringen ook nog eens indirect tot uitdrukking tc laten komen in een zeer
strenge toepassing van het territorialiteitsbeginsel, waarbij zonder aanzien van
de individucle omstandigheden van het geval cen overschrijding van de toegestane vakantieduur onmiddellijk Icidt tot stopzetting van uitkering.
138. In de Nota van Toelichting op het K.B. van 4 juli 1988, waarbij een tweede
en derde lid aan art. 2 RWW werd toegevoegd, werd door de Minister uitdrukkelijk op een versoepelde toepassing van het territorialitcitsbcginsel op deze
groep van ouderen gewezen. Vgl. Sociale voorzieningen, a.w.

[RWW

(1985)],

Art. 2-3.
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het feit dat de betrokkene in het buitenland werkzaamheden heeft
verricht, of getracht te verkrijgen; bepalend is dat tijdens het verblijf buitenslands de mogelijkheden om in Nederland arbeid te ver139
krijgen worden bekort.
Het zij hier nog vermeld dat de uitvoeringspraktijk in het kader van
de IOAW en de IOAZ in grote lijnen synchroon loopt aan die van de
RWW.140 Bij de TW volgt de mogelijkheid om met behoud van uitkering in het buitenland te verblijven uit de wettelijke bepalingen van
de uitkering die door de toeslag wordt aangevuld. Dit impliceert overigens dat een toeslag op een uitkering krachtens de WAO of AAW
onbeperkt naar het buitenland kan worden geexporteerd.

2.3

Bijzondere regels voor personen die langdurig in het buitenland ver-

blijven
2.3.1

Algemeen

Personen die in het buitenland in de problemen raken, bijvoorbeeld
bij verlies of diefstal van hun persoonlijke bezittingen, kunnen proberen bij de bijstandsinstellingen van hun gastland hulp te zoeken.
Daar echter de mogelijkheden voor een dergelijke hulp bij een kort
verblijf in het buitenland niet altijd voorhanden zijn (zie ook hierna),
dient vaak een beroep te worden gedaan op de ondersteuning van een
consulaat of ambassade. Een dergelijke ondersteuning kan de vorm
aannemen van leningen waarmee de betrokkene de kosten van het
onderhoud voor het resterende verblijf en de thuisreis kan financieren.141 Duitsland en Nederland kennen daarenboven een bijzondere
mogelijkheid van bijstandsverlening aan personen die langdurig in het
buitenland verblijven en in geval van een ingetreden behoeftesituatie
8 februari 1983, nr. 40, JABW 1983/88. In het kader van de
toepassing van art. 14 RWW wordt overigens w61 rckening gehouden met bijzondere omstandigheden waardoor tijdige terugkeer niet mogelijk is. Vgl. o.m.
RvS, Afdeling geschillen van bestuur 4 december 1989, JABW, 1990/75.
140. De IOAW en de IOAZ kennen bepalingen die cen tijdelijk verblijf in het buitenland mogelijk maken. Zic hierboven voetnoot 112. Blijkens de toelichting
op de wijziging van de RWW (zie hicrboven voctnoot 110) is het de bcdoeling
dat de regelstelling van de minister evenzeer van tocpassing is op de IOAW
en de IOAZ
141. In de Bondsrepubliek zijn dc termen en voorwaarden van een dergelijke hulp
nauwgezet omschreven in het Konsulargesetz van 11 september 1974 (BGBI. S
2311. Zie hierover SCHULTE, B., 'Sozialhilk fur Deutsche...', a.w..

139. Vgl. o.m. K.B.
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niet noodzakelijkerwijs geacht worden terug te keren. Deze mogelijkheid vloeit voort uit § 119 BSHG, respectievelijk art. 82 ABW.
De Duitse en Nederlandse regelingen vormen een vreemde eend in de
bijstandsbijt, waarbij geheel in afwijking van de strikte toepassing
van het territorialiteitsbeginsel de verantwoordelijkheid voor het
levensonderhoud wordt doorgetrokken tot personen die niet binnen de
landsgrenzen verblijven, en daarmee in beginsel onder de werkingssfeer van een buitenlands sociale-bijstandsstelsel vallen. De regelingen
herinneren aan de tijd waarin de verantwoordelijk voor de toekenning
van zorg aan armlastigen werd geacht te liggen bij de nationale staat
in plaats van het woonland. Het bieden van bijstand aan eigen onderdanen in den vreemde kan tegen deze achtergrond worden beschouwd
als een modern alternatief voor het 'overnemen' van eigen armlastigen
van een andere staat. Voor de toepassing van beide regelingen gelden
overigens belangrijke restricties. Zo is bijstandsverlening alleen mogelijk aan eigen onderdanen, en dan alleen voor zover een voorliggende
voorziening op grond van het buitenlandse bijstandsstelsel niet kan
worden geboden. 142
Gezien de sterke onderlinge gelijkenis worden § 119 BSHG en art. 82
ABW aan de hand van een aantal gemeenschappelijke kenmerken samen behandeld.
2.3.2

De regeling van § 119 BSHG en art. 82 ABW

2.3.2.1 Nationaliteit
Zoals vermeld, bestaat de mogelijkheid om bijstand te ontvangen in
het buitenland alleen voor eigen onderdanen. In het nationaliteitsver-

eiste komt ook

de bestaansgrond van de onderhavige regelingen tot
uitdrukking; alleen indien hiermee een wezenlijk nationaal belang

142.

Officiele cijfers over het aantal bijstandsgerechtigden in den vreemde zijn m.i.
niet voorhanden. Wet kan ik wijzen op informatie die mij telefonisch door een
ambtenaar van het ministerie van Soc:iale Zaken en Werkgelegenheid werd
gegeven. Volgens de betrokkene zouden zo'n 800 menscn uitkering genieten
krachtens art. 82 ABW. Hierbjj zou het hoofdzakelijk om oudere, vaak geemigreerde Nederlanders gaan die in financiele nood zijn geraakt. Ook in de
Bondsrepubliek zijn cijfers over het aantal uitkcringsgerechtigdcn niet voorhanden, wei cijfers over dc uitgaven; in 1986 waren de uitgaven onder § 119
BSHG 52,5 miljoen DM op een totaal van 23,38 millard DM (Vgl. SCHULlE,
B., 'Sozialhilfe fur Deutsche...', a.w., 641.
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wordt gediend, dat wil zeggen wanneer eigen onderdanen in het buitenland in de problemen raken, kan uitkering worden verstrekt. De
Duitse regeling kent wat het nationaliteitsvereiste betreft een aantal
uitbreidingen en beperkingen. Zo geldt de regeling ook voor nietDuitse gezinsleden die samen met een Duitser een gemeenschappelijke
huishouding voeren, en bepaalde staatloze voormalige Duitsers, zij het
dat ten aanzien van deze groepen de uitkerende instanties een zeer
ruime beleidsmarge wordt toegeke. 143 Van de andere kant zijn
Duitsers die tegelijkertijd de nationaliteit van het gastland hebben
van de mogelijkheid tot bijstandstoekenning uitgesloten.

In art. 82 ABW komen
voor. Onduidelijk is

geen uitbreidings- of beperkingsbepalingen
of bepaalde groepen van personen die bij de

toepassing van de Nederlandse wetgeving normaal gesproken als Nederlanders worden beschouwd (Molukkers, staatlozen,...) ook met succes een beroep kunnen doen op de bepaling van art. 82 ABW. Wel
bestaat er een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State waaruit kan worden afgeleid dat bijstandsverlening aan een
Nederlander in het buitenland die tegelijkertijd de nationaliteit van
het gastland heeft, niet mag worden uitgesloten.144 Hier verschilt de
rechtssituatie dus met die in Duitsland.
2.3.2.2

Bijstandsverlening alleen bij langdurig verblijf in het buitenland

Terwijl § 119 BSHG verwijst Duitsers die hun 'gewi hnliche Aufenthalt' in het buitenland hebben 145, maakt art. 82 ABW uitsluitend
gewag van een "Nederlander die zich buitenslands bevindt". Toch
wordt ook in Nederland de regeling zo uitgelegd dat ze alleen van
toepassing is op personen die zich daadwerkelijk in het buitenland
hebben gevestigd.146 Een dergelijke uitleg is bevestigd in de kroonjurisprudentie; slechts indien er sprake is van een "vooropgezet langdurig verblijf' in het buitenland kan uitkering op grond van art. 82
143. Zie § 119, lid 2 BSHG. T.a.v.

deze groepen kan Sozialhilfc worden verstrekt
'soweit es im Einzelfall der Billigkeit entspricht (...)".
144. Zic RvS, Afdeling Rechtspraak 2 januari 1979, JABW 1979/87.

145. § 119, lid 1, cerste zinsnede.
146. Vgl. De praktijk van de Algemene Bijstandswet, a.w. 200-22.
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ABW worden aangevraagd.147 Daarenboven dient volgens de Kroon de
te
aanvraag voor uitkering ook daadwerkelijk vanuit het buitenland
worden ingediend. 148

De voorwaarde dat de betrokkene langdurig in het buitenland moet
verblijven, of aldaar moet zijn gevestigd, heeft in de praktijk tot
gevolg dat de onderhavige regelingen niet kunnen worden toegepast
als een manier om alsnog een export van uitkeringen voor bijstandsgerechtigden mogelijk te maken. Een bijstandsgerechtigde die zich
naar het buitenland begeeft, 731, afgezien van de termijn waarbinnen
het verblijf buitenlands zijn recht op uitkering niet beTnvloedt, niet
langer aanspraak op uitkering kunnen maken. Pas als de betrokkene
voldoet aan het criterium van langdurig verblijf in het buitenland
kan hij eventueel opnieuw proberen in aanmerking te komen voor
uitkering, maar dan op grond van de hier aan de orde zijnde bijzondere regelingen. De positie van de voormalig bijstandsgerechtigde
verschilt dan echter niet van die van andere personen die in het
buitenland hulpbehoevend raken.
2.3.2.3

Het discretionaire karakter van de bijstandstoekenning

Op grond van § 119 BSHG en art. 82 ABW bestaat er geen rechtsplicht tot bijstandverlening, maar slechts een bevoegdheid om dit te
doen. In de Duitse regeling volgt dit uit het bezigen van de terminologie 'soll hilfen' en 'kann hilfen', waarmee verschillende gradaties
van discretionariteit bij de toekenning van uitkering tot uitdrukking
worden gebracht. HLU, Kiankenhi(fe, en Hife fur werdende Miltter
und Wachne,in,ten 'moet' worden verstrekt, terwijl andere vormen van
bijstand 'kunnen' worden verleend. Bij de eerste groep van uitkeringen kan uitkering slechts worden geweigerd, indien er aantoonbare
bijzondere gronden aanwezig zijn die dit rechtvaardigen; bij de tweede groep van uitkeringen beslissen de uitkerende instanties geheel op
grond van de hun toegekende beleidsvrijheid. 149
147. Zie o.m. KB. 21 oktober 1971, nr. 11, AB 1972/203. Uit de jurisprudentie
bljjkt voorts het critcrium dat er sprake moct zijn van cen verbreking van de
band met de bevindgemeente en dus onder geen enkcle gemeente meer ressorteren. Zo o.m. K.B. 16 mci 1984, nr. 58, JABW, 1984/207.
148. KB. 7 mei 1982, nr. 36, JABW 1982/185.
149. Over het verschil tussen 'soll hilfen' en 'kann hilfen' zie uitgebreid SCHULTE,
B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1986), 124.
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In Nederland volgt de discretionaire bevoegdheid tot bijstandstoekenning uit de terminologie 'kan verlenen" (vgl. art. 1, lid 1 ABW:
"wordt verleend"). Ook hier echter is de mate van discretionariteit
begrensd. Uit de tekst van de bepaling van art. 82, lid 1 ABW volgt
dat bijstand moet worden verleend op "voet van hoofdstuk 1" (ABW),
met andere woorden bij de toekenning van bijstand aan personen in
het buitenland moet rekening worden gehouden met de normen zoals
die ook voor in Nederland verblijvende personen in de ABW zijn
uiteengezet. Voor het overige dienen de uitvoerende instanties bij de
toepassing van hun discretionaire bevoegdheden er op toe te zien dat
geen algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden.

2.3.2.4 Subsidiariteit

De verlening van bijstand aan personen in het buitenland is geheel
subsidiair aan bijstandstoekenning in het gastland. In § 119 BSHG, lid
3 wordt dan ook gesteld dat geen recht op uitkering bestaat voor
personen die reeds hulp ontvangen op grond van de regelingen in het
gastland, of voor zover hulp op grond van die regeling kan worden
verwacht. In Nederland heeft zich aan de hand van kroonjurisprudentie de regel ontwikkeld dat eerst een beroep moet worden gedaan op
een "voorliggende voorziening" in het buitenland. Pas als een dergelijke voorziening wordt geweigerd, kan met succes een beroep worden gedaan op art. 82 ABW.150
Een bijzonderheid in de Duitse regeling is dat geen recht op uitkering
bestaat indien de "Heimfuhrung des Hilfsuchenden geboten ist „151
.

Van een dergelijke Heinifilhmngseis zal bijvoorbeeld sprake kunnen
zijn in gevallen dat de hulpzoekende gezien zijn leeftijd en gezondheidstoestand in staat is om passende arbeid te verrichten.152 De
kosten van de terugreis dienen volledig door de bevoegde instanties
te worden vergoed.

In de Nederlandse kroonjurisprudentie zijn geen aanknopingspunten
die op een overeenkomstige toepassing van art. 82 ABW wijzen, maar
Hieromtrent Sociale voorzieningen, a.w., decl 1, ABW: art 82 - 4-10 en
K.B. 27 april 1979, nr. 41, JABW, 1979/149.
151. § 119, lid 3 BSHG.
152. Bijvoorbeeld een Duitse illegaal in Nederlandse verblijvende jongere met een
bijzondere belangstelling voor bepaaide Amsterdamse koffieshops, za! op grond
van deze bepaling niet snel voor uitkcring in aanmerking komen.
150. Vgl.
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het ligt in de lijn van

deze

regeling dat in de Nederlandse rechts-

praktijk geen uitkering wordt verstrekt aan soortgelijke personen die
zijn geboden. Wel
op grond van de Duitse regeling tot Heimfuhmng
bijzondere
om
sprake
is
van
heeft de Kroon bepaald dat tenzij er
standigheden, op grond van art. 82 ABW geen verhuiskostenvergoeding
153
voor de terugreis naar Nederland kan worden verstrekt.

De subsidiariteit volgt ook uit het feit dat bij de vaststelling van de
hoogte van de uitkering niet de nationale normen maar de bijzondere
situatie zoals die zich voordoet in het gastland in aanmerking wordt
kunnen
genomen. Dit betekent dat hogere of lagere uitkeringen
de
levensomstandigworden verstrekt al naar gelang het niveau van
heden en de kosten van het levensonderhoud in het betrokken land.

2.3.2.5 Uitvoering

Voor de uitvoering van § 119 BSHG zijn bevoegd de Oberortliche
Trager van het grondgebied waarbinnen de hulpzoekende is geboren.
In Nederland geldt als bevoegde instantie het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Echter, indien er sprake is van een Nederlander ten behoeve van wie bijstand wordt gevraagd met het oog
op zijn verzorging of verpleging in het buitenland, wordt de beschikking op de aanvraag genomen door B&W.154 In de praktijk werken
deze uitvoerende instanties nauw samen met de consulaten en ambassades in het buitenland.
2.3.3

Bijstandsverlening in het kader van (r)emigratieregelingen

Zijn er op grond van de hierboven besproken regelingen mogelijkheden voor nationale onderdanen om een bijstandsuitkering te genieten bij een langdurig verblijf in het buitenland, in het kader van
de remigratiepolitiek zijn in een aantal landen eveneens bepaalde
153. Zie o.m. KB. 27 apnl 1979, nr. 41, JABW, 1979/149. Overigens bestaan er wel
mogelijkheden om van het Ministcrie van Buitenlandse Zaken bij wijze van
voorschot van het Rijk ondersteuning te krijgen voor cen verhuizing naar
Nederland.

154. Zic art. 82b ABW; indien echter de betrokkene gedurende drie jaar v66r het
verblijf in cen inrichting nict in enige gemeente thuisbchoord heeft, dan is
.het Ministeric van SZW weer bevocgd
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voorzieningen getroffen voor vreemdelingen die weer willen terugkeren naar hun thuisland, of zich in ec;n andere staat willen vestigen.155 Normaal gesproken bestaan deze uit tegemoetkomingen in de
kosten van de thuisreis, eventueel daaronder begrepen bepaalde
installatiekosten. 156

Een bespreking van de remigratievoorzieningen valt op zich buiten
het bestek van dit onderzoek, daar ze vrijwel altijd los van het kader
van de beschreven bestaansminimumregelingen tot stand zijn gekomen.157 Wel willen we hier gezien de sterke verwantschap met de

ABW kort wijzen op het bestaan van de Nederlandse Experimentele
Ren:igratieregeling 1985158, zonder overigens de bedoeling te hebben
deze voorziening verder in rechtsvergelijkend perspectief te plaatsen.159

De remigratieregeling is gebaseerd op de Emigratiewet van

1976 en

voorziet in de toekenning van periodieke (r)emigratie-uitvreemdelingen die zich in een ander land hebben ge-

keringen aan

vestigd. De voorziening staat open voor oudere werkloze personen van
een aantal nationaliteiten die naar een limitatief aantal
opgesomde

niet-Europese landen (waaronder Suriname) vertrekken. De hoogte van
155.

Belgie: terugkeerpremie voor behoeftige migranten, alsmede de herintegratiepremie voor werkloze migranten (lierstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, Stbl. 24 januari 1986, Hoofdstuk IV,
Afdeling 8; zie ook
KB. van 17 juli 1985 betreffende de herintegratiepremie van personen met een
vreemde nationaliteit, Stbl. 1 augustus 1985
en M.B. van 23 juli 1985 betreffende de herintegratiepremie voor personen van vreemde nationaliteit, Stbl. 1
augustus 1985. Groot-Brittanniit Immigration Act 1971, Section 29. Nederland:
Besluit van 8 november 1985 houdende vaststelling van een Basisremigratieregeling 1985, Stb. 596; Bcsluit van 8 november 1985 houdende vaststelling van
een Experimentele Remigraticregeling 1985, Stb. 595.
156. Van de in de vorige voctnoot beschreven regelingen hebben alleen de Belgische herintegratiepremie voor werkloze migranten (premic van 312 maal het
dagbcdrag van de werkloosheidsuitkering) en de Nederlandse Experimentele
Remigratieregeling (zie hieronder) cen ruimer karakter.
157. Alleen in Groot-BrittanniE bestond cen specificke bijstandsvoorziening voor
remigrantcn. Onder de Supplementary Benefits Act 1976, konden bij wijze van
'single payment' bepaalde vormen van ondersteuning aan remigranten worden
gegeven. Echter het stelsel van single payments is met de invoering van income support komen te vervallen en het is nog maar de vmag of het nicuw
opgerichte social fund soortgclijke voorzicningen kan bieden. De enige mogelijkheid van ondersteuning viocit thans nog voort uit de Immigration Act 1971,
Section 29. Zie hicrover MACDONALD, IA., Immigration Law and Practice,
London, 1983, 361-365.
158. Bcstuit van 8 november 1985 houdende vaststelling van ecn Experimentele
Remigratieregeling 1985, Stb. 595.

159. Voor cen meer uitgebreide bespreking van de regelingen in Belgit, Frankrijk,
de Bondsrepublick en Nederland, zie MUUS, Ph., 'Het retourmigraticbekid in
enkele EG-landen', Migrantenrecht, 1986,93-95.
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de te betalen uitkeringen richt zich naar de normen van het BLN, zij
het dat correcties kunnen plaatsvinden naar de noodzakelijke kosten
van bestaan in het remigratieland. In principe wordt uitkering verstrekt tot aan het 65ste levensjaar. Indien echter na het bereiken van

deze leeftijd de in Nederland opgebouwde pensioenrechten onder het
niveau blijven steken van de uitkering op grond van de remigratieregelingen, kan eventueel een aanvulling worden verstrekt.
Hoewel de regeling dient te worden begrepen als een voorliggende
voorziening, vergelijkbaar met de bijstand, kan de toepassing ervan
niettemin worden beschouwd als een verkapte vorm van export van
160
bijstand ten behoeve van (r)emigranten.
2.4

meer familieDe positie van de uitkeringsgerechtigde van wie een of

leden zich buiten de landsgrenzen bevinden

De toepassing van territorialiteitsvereisten leidt tot specifieke problemen in gevallen dat het gezin gescheiden leeft, in die zin dat
bepaalde leden in het buitenland vertoeven. Bestaat er voor een persoon recht op uitkering voor gezinsleden die in het buitenland verblijf houden, of wordt bij de vaststelling van de uitkcring met deze
ondergezinsleden geen rekening gehouden? In beginsel is voor alle
identiek:
zochte landen het antwoord op deze vraag
afgezien van
situaties van tijdelijk verblijf in het buitenland bestaat er geen recht
op uitkering ten behoeve van gezinsleden in den vreemde. Dit impliceert dat uitkering wordt verstrekt op basis van de normen voor een
alleenstaande (of andere van toepassing zijnde leefvorm). Wel zijn er
verschillen tussen de landen in de wijze waarop een dergelijk resultaat wordt bereikt. Dogmatisch wordt de rechtspositie van een gescheiden levende persoon niet alleen beheerst door de toepassing van
het territorialiteitsvereiste in relatie tot zijn in het buitenland verblijvende gezinsleden, maar ook door normen die aangeven of er

sprake is van een bepaalde samenlevingsvorm en de daarop afgestemde
gevolgen in de uitkeringssfeer. Daarbij blijkt dat de vraag welke norm
160. Overigens werd aanvankclijk geen uitkeringsmogelijkheid gecre8erd t.b.v. perde ABW
sonen die anders dan op grond van de RWW een uitkering krachtens
11
MR,
1987/5).
1986,
augustus
genieten (zic ook RvS, Afdeling Rechtspraak
Een verruiming tot o.m. deze groep van personen werd gerealiseerd via KB.
van 27 januari 1987 (vgl. Sociale voorzieningen, a.w., ABW, Art. 1.203)
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in een concreet geval de doorslag geeft van regeling tot regeling kan
verschillen.

Kijken we bijvoorbeeld in Belgit naar de bestaansminimumregeling dan
valt op dat de positie van het gescheiden levende gezinslid in de
praktijk geheel wordt beheerst door de omschrijving van de verschillende categorieen van rechthebbenden en de uitkeringsnormering die
hierop is gebaseerd. Zoals vermeld ontvangt de gerechtigde een prestatie waarvan de hoogte is afgestemd op de leefvorm (gehuwd, minderjarige kinderen te zijnen laste, ongehuwd samenwonend of alleenstaande). Welnu, voor de eerste drie genoemde lecfvormen geldt de eis
van een feitelijk samenwoningsverband. Zonder nu in details te treden
over de eisen die worden gesteld aan cen feitelijk samenwoningsverbandim, kan in het algemeen worden aangenomen dat aan het desbetreffende criterium niet kan worden voldaan bij (niet kortstondig)
verblijf van een van de gezinsleden in het buitenland. Dit heeft tot
gevolg dat geen rekening wordt gehouden met een (anders dan tijdelijk) in het buitenland verblijvend gezinslid.
In het kader van het Bn'tse income-supportstelsel is de problematiek
van gezinsleden buiten de landsgrenzen daarentegen volledig
geregeld
in bijzondere regelstelling ter uitvoering van de elementaire grensnormenstructuur. Het 'presencevereiste' brengt met zich mee dat

personen die in het buitenland verblijven geen recht op inconte slippon kunnen doen gelden. In regrilatio,ts is dit aldus uitgewerkt dat
indien een gezinslid in het buitenland verblijft, voor het 'gescheiden
levende gezinslid' uitkering wordt verstrekt op basis van de normen
voor alleenstaanden of anders van een een-oudergezin.162 Uitsluitend
bij een tijdelijk verblijf in het buitenland van Edn maand of minder
wordt de strikte toepassing van het presencevereiste achterwege
gelaten.

In Nederland volgt de rechtspraktijk van de ABW in beginsel dezelfde
lijn als die van het Britse inconie support. Het is vaste kroonjurisprudentie dat bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering geen
rekening kan worden gehouden met gezinsleden die in het buitenland
verblijven, aangezien niet wordt voldaan aan het in art. 1, lid 1 ABW

161. Zie hierover uitgebreid: SENAEVE, P. en SIMOENS, D., a.w., nr. 137ter.
162. Zie Income support (general) regulations 1987, schedule 7, onder punt 11.
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vervatte territorialiteitscriterium. 163 Ook hier betekent dit in de
praktijk dat aan het gescheiden levende gezinslid uitkering wordt
verstrekt naar de normen voor een alleenstaande of een een-oudergezin.

Een merkwaardig verschijnsel dat zich evenwel tot voor kort nog
heeft voorgedaan, was dat de hierboven geschetste situatie niet onverkort gold voor het vrouwelijke gezinslid wier echtgenoot in het
buitenland verbleef. In het verleden kwam het namelijk regelmatig
voor dat zij niet voor bijstand in aanmerking kon komen. De reden
hiervan was dat uitkering wordt verleend als gezinsbijstand en aan de
man of vader diende te worden uitgekeerd. 164 Weliswaar kan op
grond van het bepaalde in art. 6 van het beginsel van gezinsbijstand
worden afgeweken, "indien zulks gelet op alle omstandigheden wenselijk is", maar van deze mogelijkheid werd voor de in Nederland alleen
165
verblijvende vrouw zelden gebruik gemaakt.
Bij wijziging van artt. 5 en 15 ABW bij wet van 18 december 1986166
is de positie van de man als hoofd-uitkeringsgerechtigde komen te
vervallen, en daarmee ook het argument om aan de alleenwonende
vrouw met een man in het buitenland geen uitkering toe te kennen.167 V66r de wetswijziging had de Kroon overigens reeds met een
163. Ook kan er geen rekening wor(len gehouden met de overdracht van financiEle
middelen aan gezinsleden in het buitenland. Zie KB. 8 november 1980, nr. 64,
AB 1981/114; KB 29 april 1981, AB 1981/442; KB. 30 oktober 1981, nr. 9, RV
1981/106; KB. 27 mei 1982, nr. 19, JABW 1982/204. De Hoge Raad heeft echter
cen enigszins afwijkende uitspraak gewezen in een verhaalszaak; bij de draagkrachtberekening van de verhaalsplichtige i.v.m. de onderhoudsplicht volgens

de criteria van het BW, moct in afwijking van art. 1 ABW afhankelijk van de
omstandigheden wor(len nagegaan in hoeverre er een dringende morcle ver-

plichting bestaat om uitgaven te doen t.b.v. familieleden in den vreemdc. Zie
HR 15 juli 1985, JABW 1985/302. Principieel heeft de uitspraak van de Hoge
Raad echter geen invloed gehad op de lijn van dc kroonjurisprudentie. Zie in
dit verband KB. van 9 mei 1986, nr. 75, JABW 1986/255.
164. Zie artt. 5 en 15 ABW (oud).
165. De aarzeling in oudere rechtspraak om tocpassing te geven aan art. 6 ABW
blijkt o.m. uit KB. 27 april 1982, nr. 39, JABW, 1982/171; KB. 30 juli 1982, nr
50, JABW, 1982/258; KB. 9 mei 1986, nr. 58, JABW, 1986/244. Zic echter ook
als zeldzame uitzondering RvS, Voorzitter Afdeling Rechtspraak 15 november
1983, JABW 1984/86.
166. Stb. 668

167. Vooruitlopend op deze wetswijziging was reeds in ecn circulaire van 29 januari 1985 de belcidslijn voorgeschreven dat in Nederland alleenwonende vrouwen wei voor een uitkering in aanmerking mocten komen. Er dient volgens de
circulairc een afweging plaats te vinden, waarbij naast de zorgplicht van de
echtgenoten ten opzichte van elkaar, onder mcer de mogelijkheden van verhaal en mogelijk Verwijtbaar gedrag ten aanzien van het ontstaan van de
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beroep op de derde EEG Richtlijn 79/7 inzake de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen beslist dat de hier te lande verblijvende
vrouw voor bijstand in aanmerking moet kunnen komen.168 Deze lijn
is sindsdien steevast doorgezet, in die zin dat indien aan de overige
voorwaarden voor bijstandstoekenning wordt voldaan169, op grond van
art. 6 ABW aan het gescheiden levende gezinslid uitkering dient te
worden verstrekt naar de normen van een alleenstaande.170 Bij een

afwezigheid van de partner gedurende een 'redelijke vakantieperiode'
van drie A vier weken kan uitkering nog worden voortgezet als ge171
zinsbijstand.
Dogmatisch gezien is het opvallend dat de ongunstige situatie van de
in Nederland verblijvende vrouw geheel is opgelost langs de lijn van
de normering in de sfeer van de samenlevingsvorm (toepassing art. 6
ABW in afwijking van gezinsbijstand krachtens art. 5 jo art. 15 ABW)
en niet op grond van het principiele uitgangspunt van het territorialiteitsbeginsel, dat tot dusver altijd de rechtspositie van de gescheiden levende man leek te hebben beheerst (art. 1, lid 1 ABW sluit

uit dat bij de vaststelling van uitkering rekening kan worden gehouden met gezinsleden in den vreemde). Of aan deze constatering enige
praktische consequenties zijn verbonden, valt echter te betwijfelen.
De Nederlandse rechtspraktijk biedt overigens nog een aardige illustratie van het feit dat ook andere buiten de grensnormenstructuur
liggende normen van invloed kunnen zijn op de rechtspositie van het
gescheiden levende gezinslid. Tot op heden volgt uit kroonjurisprudentie dat aan de buitenlandsc vrouw, wier man naar het thuisland is
teruggeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen, behoudens
bijstandsbehoeftige in ogenschouw moeten worden genomen.

168. KB. 28 augustus 1986, nr. 102, JABW 1987/10.
169. In dit verband zij vermeld dat bij dc beoordeling van de vraag of de achtergebleven echtgeno(o)t(e) voor bijstand in aanmerking komt mede rekening
wordt gehouden met de eventuele middelen van dc in het buitenland verblijvende partner.

170. Zic o.m. KB.

23 januari 1987, nr. 56, JABW 1987/168; KB. 27 februari 1987,
nr. 72, JABW 1987/193; KB. 24 mei 1988, nr.35, JABW 1988/274; RvS, Afdcling
geschillen van bestuur 22 september 1988, AB 1988/522; RvS, Afdeling geschillen van bestuur 19 mei 1989, MR 1990/40.
171. Vgl. KB. 4 januari 1986, nr. 19, RV 1986/72.
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noodgevallen geen bijstand kan worden toegekend.172 Weliswaar kan
aan de achtergebleven vrouw inmiddels onder toepassing van art. 6
ABW uitkering worden verstrekt, maar naar het oordeel van de Kroon
kunnen kosten die voortvloeien uit een door een vreemde mogendheid
opgelegde verplichting niet worden gerekend tot de noodzakelijke
kosten van bestaan, in de zin van art. 1, lid 1 ABW. Werd dit standpunt door de vorige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog verdedigd173, de huidige Minister van dit Departement
heeft te kennen gegeven niet langer aan de oude beleidslijn vast te
willen houden.174 Helaas is de bewindsman bij zijn standpuntbepaling
uitgegaan van verkeerde veronderstellingen, en uit recente rechtspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State
blijkt dat bijstandstoekenning aan de achterblijvende vrouw proble-

matisch blijft.175

Ten slotte zij hier nog vermeld dat de rechtspositie van het 'achtergebleven gezinslid' in de IOAW en IOAZ uitdrukkelijk is geregeld op
een wijze die overeenstemt met de thans geldende rechtspraktijk in
172. Vgl. o.m. K.B. 30 maart 1987, nr. 51, JABW, 1987/250; RvS, Afdeling geschillen
van bestuur 22 september 1989, JABW, 1987/57; RvS, Afdeling geschillen van
173.

bestuur 13 maart 1990, JABW, 1990/119.
Zie brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, n.a.v.
van schriftelijke vragen van de heer Buurmeijer van dc PvdA-fractie, TK,
1987-1988, 20391. De Staatssecretaris wees ter verdediging van dc gevolgde
belcidslijn o.m. op het felt dat het standpunt van de Duitsc en dc Belgische
overheid m.b.t. bijstandstockenning aan dc partner van een tot militaire
dienstplicht geroepen buitenlander niet essentieel afwijkt van het Nederlandse
standpunt!

174. Zie TK, 1989-1990, 21 301, nr. 8, Lijst van Antwoorden.
175. De Minister gaat er vanuit dat de reden voor weigering van bijstand aan de
achterblijvende vrouw voortvloeit uit het kit dat geen toepassing wordt gegeven aan art. 6 ABW. Hierin zou nu verandering moeten komen. Dit laat cchter
onverlet het gegeven dat er andere belctsels zijn voor bijstandstockenning,
die worden ontleend aan art. 1 ABW. Inmiddels heeft de Afdeling geschillen
van bestuur opnicuw een uitspraak gewezen waarin geen bijstand wordt toegekend aan de achtergebleven vrouw van cen tot militaire dienstplicht geroepen
Turkse onderdaan, omdat de desbetreffende kosten nict kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke kosten van het bestaan in de zin van art. 1, lid 1
ABW . I.c. had de Turkse onderdaan o.m. verzuimd te pogen de duur van zijn
militaire dienstplicht te verkorten via afkopingen. (RvS, Afdeling geschillen
van bestuur, 13 maart 1990, JABW, 1990/119). Als nu door de Minister wordt

gesteld dat de 'achtergebleven vrouwen in beginsel wei voor bijstand in aan-

merking moctcn komen, echter wei onder het voorbehoud dat de Gemeenten
ook acht moeten slaan op het betoonde besef van verantwoordelijkheid om in
het bestaan te voorzien", betekent dit in feite cen bestendiging van de reeds
bestaande situatic.
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de ABW.176 De TW bevat evenwel op dit punt in het geheel geen
bepalingen, zodat uitsluitend het criterium van het 'niet duurzaam
gescheiden leven' (gehuwden) en 'duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren' (ongehuwd samenwonenden)177 de doorslag zal geven. 178
2.5

Excursie: geen territorialiteit wat betreft de middelentoets en terug-

vordering en verhaal

Tot dusver zijn telkens territorialiteitsvereisten aan de orde gekomen
die een afbakening van de kring van begunstigde personen van de
bestaansminimumregelingen bewerkstelligen. Het dient echter te worden begrepen dat niet alle elementen van het bijstandsrecht territoriaal afgebakend hoeven te zijn. In het bijzonder geldt dat de middelentoets zich mede uitstrekt tot inkomens- en vermogensbestanddelen die zijn verkregen of zich bevinden buiten de landsgrenzen. Een
ander uitgangspunt zou strijd opleveren met het subsidiaire karakter
van de bestaansminimumregelingen. 179
176. Vgl. art. 5, lid 2 IOAW en art. 5, lid 4 IOAZ De rechtmatigheid van deze
bepalingen in het licht van internationale verplichtingen is aan de orde gekomen in GS Noord-Holland 8 oktober 1988, nr. 1/4 in: Soc:iale voorzieningen,
a.w. (IOAW), Art. 5-13 en RvS Afdeling geschillen van bestuur 14 april 1989,
JABW 1989/188.
177. Zie art. 1, lid 2 TW.

178. Intcressant is nog te vermelden dat tijdens de parlementaire behandeling van
de IOAW door de PvdA-fractie vragen zijn gesteld over het feit dat in het
kader van deze wet geen recht op uitkering voor cen in het buitenland wonend gezinstid bestaat, tenvijl dit wel het geval zou zijn in het kader van de
TW. Bij de beantwoording van de vragen werd dit vermecnde verschil door de
regering verklaard vanuit het verschil van uitkeringssystematiek tussen de
beide wetten. Dat in het licht van het vereistc van een niet-duumaam ge-

scheiden samenwoningsverband eveneens geen uitkering kan worden verstrekt
voor in het buitenland wonende gezinsleden krachtens dc TW werd kennelijk
over het hoofd gezien! Zic TK 1986-1987, 19260, nr. 24.
179. In deze zin ook SCHULER, R, a.w. (1988), 784. Overigens kunnen zich gevallen voordoen waarbij indirect alsnog territorialiteitsaspecten binnensluipen in
dc toepassing van de middelentoets. Zo besliste de Kroon in 1986 enerzijds
dat het vermogen van een hier te lande verblijvende Marokkaan in de vorm
van het medebezit van cen woning in Marokko moet worden aangemerkt als
eigen middelen van bestaan, maar anderzijds dat dit vermogen geen aankiding
kan geven tot een bijzondere vrijlating zoals geregeld in art. 8a van het BLN,
aangezien de woning zich in Marokko bevond en aldaar door de gezinsleden
werd bewoond. K.B. 14 februari 1986, nr. 49, JABW 1986/169. Voor kritick op
deze uitspraak zic BANDRINGA, J., 'Bijstand aan vreemdelingen - enkele ontwikkelingen', Rechtshulp. 1986, 3-10, 6. Overigens lijkt de rechtspraak zich
van deze kritiek niet veel aan te trekken. Zie RvS, Afdeling geschillen van
bestuur 10 november 1989, JABW 1990/57; het universaliteitsbeginsel werkt

niet snel in het voordeel van de uitkeringsgerechtigdc!

158

HOOFDSTUK IV

Een ander gebied dat zich in beginsel weinig gelegen laat liggen aan

de territorialiteit van bestaansminimumregelingen is dat van het terugverorderings- en verhaalsrecht. Zolang de vorderingen een civielrechtelijk karakter dragen, is het zonder belang of degene ten opzichte van wie wordt teruggevorderd of verhaal wordt ingesteld in
het eigen land of in het buitenland verblijft. Inderdaad is verhaal en
terugvordering over de grenzen niet ongebruikelijk, zowel ten opzichte van de persoon (of zijn nalatenschap) die gedurende zijn verblijf
in het desbetreffende land bijstand heeft ontvangen, als ten opzichte
van in het buitenland wonende onderhoudsplichtigen. In Nederland
wordt daarbij bemiddeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
180
en de vertegenwoordigingen in het buitenland.
Problematisch wordt het indien degene tegen wie verhaal is ingesteld
of van wie wordt teruggevorderd weigert over de brug te komen. De
bijstandsverlenende instellingen kunnen dan pogen via tussenkomst
van de rechter de nalatige persoon tot betaling te dwingen, maar op

dit punt aangeland raakt men al snel verstrikt in een web van problemen van internationaal privaatrecht. Bijvoorbeeld: kan de bevoegde
rechter het recht van het land van de verhalende instelling toepassen...; kan aan een buitenlands verhaalsvonnis uitvoering worden geondergeven...? Wat bepaalde gevallen in de sfeer van verhaal op
verinternationale
houdsplichtigen betreft, bestaan er nog bepaalde
dragen die hieromtrent nadere regels stellenl81, maar buiten de werkingssfeer van deze verdragen biedt het internationaal privaatrecht
(in ruime zin) een wazig beeld.182 Gezien de onduidelijkheid van de
rechtssituatie kan het worden betwijfeld of rechterlijke afdwinging
180. Voor de procedure die in dit verband wordt gevolgd zie uitgebreid, de brief
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober
1988, nr. DGSZ/88/U1618/PK/LP, PS, 1988, 1549-1551.
181. Zie m.n. Vcrdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
over onderhoudsverplichtingen, Den Haag, 2 oktober 1973, Trb. 1974, 85 (art.

9. "Het recht van ten openbaar lichaam terugbctaling te verkrijgen van een
aan de onderhoudsgerechtigde verstrekte uitkering is onderworpen aan de wet
die het lichaam beheerst'). Het bestaan van dit verdrag impliceert overigens
niet dat grensoverschrijdend bijstandsverhaal vlekkeloos zou verlopen. Voor
een beeld van de problemen die zich kunnen voordoen, zie CROES, A.L., 'De
nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand',
Sociaal recht, 1989, 132-139, 137-138.
182. In dit verband kan nog worden gewezen op het EEG executieverdrag (Brussel,
27 september 1968, Trb. 1069, 101), dat in art. 1, lid 3 de sociale zekerheid
van zijn werkingsgebied uitsluit.
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van verhaalsaanspraken in het internationale verkeer een zaak van
dagelijkse routine is.
Een variatie op het onderhavige thema vormen de bepalingen die aan
sociale verzekeringsinstellingen de plicht opleggen de bij wijze van
voorlopige voorziening betaalde bijstandsbedragen direct te vergoeden
aan de bijstandsinstellingen.183 Deze bepalingen worden uiteraard niet
beheerst door het universaliteitsbeginsel; op dit punt bestaan er evenwel duidelijke regels in een groot aantal internationale coardinatieverdragen die strekken tot een internationalisering van de vergoedingsplicht.184

3

De rechtspositie van niet-onderdanen die zich binnen de landsgrenzen
bevinden

3.1

Een nadere afbakening van het onderwerp

In dit onderwerp verlaten we de problematiek van de toepassing van
territorialiteitsvoorwaarden en positie van personen die in het buitenland verblijven. Daarentegen concentreren we ons op de
rechtspositie van vreemdelingen die zich binnen de landsgrenzen bevinden. De vraag is hier in hoeverre vreemdelingen op gelijke voet
met nationale onderdanen in aanmerking kunnen komen voor bestaansminimumuitkeringen. Vanuit de grensnormensystematiek wordt
deze vraag beheerst door de toepassing van het nationaliteitscriterium, en aansluitend hierop de koppeling tussen het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht.
Hieronder worden beide aspecten afzonderlijk behandeld. Allereerst
wordt nagegaan in hoeverre vreemdelingen via nationaliteitscriteria
van de toekenning van bestaansminimumuitkeringen worden uitgesloten, en vervolgens wordt bezien in hoeverre niet-rechtmatig verblij183. In

Nederland zijn bepalingen die het mogelijk maken dat de uitvocringsorganen de sociale verzekcringsuitkeringen, die betrekking hebben op cen
tijdvak waarover reeds bijstand is verleend, rechtstrecks uitbetalen aan de
gemeente, opgenomen in de respectievelijke sociale verzekeringswetten bij wet
van 14 december 1977, Stb. 670. Voor Duitsland, zie § 104 SGB-X.
184. Zie ook o.m. art. 111, lid 3 Vo. (EEG) 574/72. Voor een bespreking van deze
bepaling, zie Hoofdstuk VII, (II), 4.2. Zie voorts SCEIULER, A, a.w. (1988),
786 en de in voctnoot 116 opgenomen verwijzingen.
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vende vreemdelingen een andere rechtspositie toekomt dan nationale
onderdanen.

3.2

De toepassing van het nationaliteitscriterium

Het valt op dat het nationaliteitscriterium

als toekenningsvoorwaarde

voor bestaansminimumuitkeringen nog slechts een zeer geringe betekenis toekomt. Hiermee is tegelijkertijd aangegeven dat als uitgangspunt
de verantwoordelijkheid voor het bieden van een bestaansminimum aan
vreemdelingen primair is komen te liggen bij het gastland, en niet

langer bij het thuisland. In Duitsland en Groot-Brittannill blijkt deze
situatie het duidelijkst omdat in de wet in het geheel geen
onderscheid meer wordt gemaakt tussen nationale en vreemde onderdanen. Slechts het daadwerkelijk verblijf van personen op het grondgebied van de betrokken landen fungeert nog als aanknopingspunt
voor de vaststelling van de reikwijdte van de bestaansminimumstelsels.
Dat in Duitsland (evenals in Nederland) de mogelijkheid bestaat om
bijstand te verlenen aan eigen onderdanen die in het buitenland verblijven, doet aan het uitgangspunt van de verantwoordelijkheid voor
het bieden van een bestaansminimum aan vreemdelingen niet af. Veeleer moet een dergelijke mogelijkheid worden gezien als een uitbreiding van het beschermingsgebied van het bestaansminimum tot personen die in landen verblijven waar toekenning van bijstandsuitke-

ringen aan vreemdelingen nog steeds problematisch is.

Het nationaliteitscriterium speelt nog wel een doorslaggevende rol in
het kader van de drie besproken Belgische bestaansminimumregelingen.
De toekenning van uitkering aan vreemdelingen is hier, afgezien van
bepaalde uitzonderingen, geheel onmogelijk. De zeer strenge voorwaarden ten opzichte van niet-Belgen is overigens in Belgie zelf niet
oncontroversieel. Bij verschillende gelegenheden is er door het
Belgische Parlement op aangedrongen om de kring van gerechtigden
verder uit te breiden tot vreemdelingen, tot dusver echter zonder
succes.185 We mogen overigens niet vergeten dat de drie bestaans-

185.

Vgl. VERSCHUEREN, H., 'De rechten van vreemdelingen op het bestaansminimum en OCWM-dienstverlening', Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 19851986,37-47,37.
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minimumregelingen zich 'boven'de OCMW-dienstverlening situeren, in
het kader waarvan steunverlening aan vreemdelingen wel mogelijk is.
Onder het voorbehoud van het discretionaire karakter van de OCWMdienstverlening wordt dus ook in Belgie aan niet-onderdanen een
toereikende levensstandaard gegarandeerd.

In Nederland suggereert het principitle wettelijke uitgangspunt van de
ABW zoals vastgelegd in art. 1, lid 1 dat bijstandstoekenning aan
vreemdelingen niet zonder meer in de rede ligt. In feite is in het
Nederlandse systeem, mede onder de vigeur van de voorheen bestaande redactie van art. 84 ABW, er inderdaad nog lange tijd vanuit gegaan dat de vreemdeling in eerste instantie is aangewezen op de
bescherming die hem wordt geboden door het thuisland. Volgens de
geschiedenis van de totstandkoming van de ABW diende een vreemdeling eerst naar de consul van het land van zijn thuisland te worden
verwezen, alvorens eventueel tot bijstandstoekenning kon worden
overgegaan.186 Pas in 1978 heeft de Kroon, in een beroep dat was
ingesteld door een Marokkaan tegen een weigering van Burgemeester

en Wethouders om hem bijstand toe te kennen, definitief aan deze
praktijk een einde gemaakt.187 Vanaf de tweede helft van de jaren
70 is het ook voor het overige door toedoen van de Kroon regel geworden dat bij bijstandstoekenning niet langer een onderscheid mag
worden gemaakt tussen eigen onderdanen en vreemdelingen, althans
voorzover deze rechtmatig in Nederland verblijven. Deze laatste toevoeging is hier van groot belang. Het blijkt namelijk dat niet alleen
in de ABW, maar ook in de andere onderzochte bestaansminimumregelingen, de gelijkheid van behandeling van eigen en vreemde onderdanen wordt begrensd door de verblijfsrechtelijke positie van de
vreemdeling. Dit aspect, dat wil zeggen de koppeling tussen het recht
186. Vgl. de opmerkingen van de regering in de Mcmorie van Toelichting bij het
huidige art. 84 ABW, aangehaald in voctnoot 10, hoofdstuk 5.
187. KB. 18 april 1978, nr. 38, JABW 1978/114. Wat de Duitse situatie betrcft,
hceft het Hessiche Verwaltungsgericht (Deutsches Verwaltungsblatt, 1983,
1201) een soortgelijke uitspraak gedaan; een vreemdeling is in het algemeen
niet is gchouden naar zijn thuisland terug te keren om aldaar hulp te zoeken.
Deze uitspmak is overigens bekritiseerd door HAILBRONNER, die stelt dat het
desbetreffende uitgangspunt in strijd is met het subsidiariteitsprincipe
("Grundsatz der Nachrangigkeit") van de Sozialhilfe. Zie HAILBRONNER, K,
Ausldnderrecht, ein Handbuch, 1989,594.
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op bestaansminimumuitkeringen en het vreemdelingenrecht wordt hieronder nader aan de orde gesteld.
3.3.

De

koppeling tussen bestaansminimumregelingen en het vreemdelingen-

recht

3.3.1.

De

bijstandsrechtelijke positie van niet-rechtmatig verblijven-

de vreemdelingen

Een koppeling tussen het recht op uitkering en de verblijfsrechtelijke
status van de buitenlander bestaat uitsluitend in het kader van de
OCWM-dienstverlening, het Sozialhigestelsel, de income-supponregeling en de ABW (en RWW) en de IOAW en de IOAZ. Een bespreking
van de andere in de situering aan de orde gestelde regelingen kan
hier in principe achterwege blijven, eenvoudig omdat er sprake is van
een daadwerkelijk gelijkgestelde positie met nationale onderdanen (de

TW en Arbeitslosenhilfe), of omdat vreemdelingen juist in het geheel
van uitkering zijn uitgesloten (de drie Belgische bestaansminimumregelingen, te weten de tegemoetkomingen aan gehandicapten, het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden en het bestaansminimum.188)
Kijken we naar de wijze waarop voor de aan de orde zijnde rege-

lingen de koppeling met het vreemdelingenrecht gestalte heeft gekregen, dan tekent zich grofweg de volgende lijn af. Rechtmatig
verblijvende vreemdelingen ten aanzien van wie het verblijf niet is
onderworpen aan voorwaarden wat betreft het beschikken over voldoende middelen van bestaan of het afzien van het doen van een
beroep op de algemene middelen, hebben in de bestaansminimumregelingen eenzelfde rechtspositie als eigen onderdanen. 189 Buitenlanders
worden in het kader van de drie Belgische bestaansminimumregelingen uitzonderingen gecreterd voor bepaalde categorictn, m.n. vluchtelingen,
staatlozen, begunstigden van art. 7 Vo. 1612/68 en eventueel ook begunstigden
van bepaaide internationale verdragen maar voor deze groepen speelt de koppeling met het Belgische vreemdelingenrecht geen rol, ook niet voor de doelcinden van het voldoen aan de minimum verblijfsvereisten.
189. Dit is alleen anders in het kader van het BSI-IG waarin in § 120, lid 1 in het
algemeen aan alle buitenlanders de bepcrking is gesteld dat geen recht op
Sozialhilfe bestaat t.a.v. personen die zich naar de Bondsrepubliek hebben
begeven om daar 'Sozialhilk zu erlangen", een bepaling die overigens in de

188. Weliswaar

rechtspraktijk nogal restrictief wordt uitgelegd. Vgl. SCHULTE, B. en TRENKHINTERBERGER, P., a.w. (1986), 450-451; kritisch, HAILBRONNER, K, a.w.,
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wier verblijf nog niet of niet langer zonder meer

als rechtmatig kan
worden beschouwd, maar die om wat voor reden dan ook niet worden
uitgewezen, zijn in geen van de landen geheel uitgesloten van de
mogelijkheid om bijstand te ontvangen. In Nederland is hun positie

ree(is als gevolg van kroonjurisprudentie in de meeste gevallen zelfs
geheel gelijkgesteld met eigen onderdanen en rechtmatig verblijvende
vreemdelingen. In de andere landon heeft deze groep van buitenlan-

ders evenwel een ten opzichte van nationale onderdanen 'verminderde
rechtspositie', hetgeen bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in lagere

uitkeringsbedragen, of in het feit dat de rechtsplicht tot bijstandsverlening is omgezet in een discretionaire bevoegdheid. Aan de bodem
van de ladder staan de illegalen. Alleen in Belgit en Duitsland kan
ten aanzien van deze groep nog worden gesproken van een zekere

rechtspositie, maar in Groot-BrittanniE en Nederland komen zij alleen
in hoogst uitzonderlijke situaties in aanmerking voor uitkering.
Hieronder nuanceren we het hierboven geschetste beeld door per land
nader in te gaan op de vraag welke groepen van vreemdelingen een
verminderde rechtspositie toekomt, en op welke wijze deze verminderde rechtspositie gestalte heeft gekregen.
3.3.1.1 Belgie; de OCMW-dienstverlening

In het kader van de OCWM-dienstverlening komt een verminderde
rechtspositie toe aan vreemdelingen die noch gemachtigd noch toegelaten zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in Belgie of om
er zich te vestigen, alsmede aan vreemdelingen die onwettig in Belgie
verblijven.190 Uit de tekst van de Memorie van Toelichting op het
vierde lid van art. 57 van de OCMW-wet blijkt dat het wat de laatste
categorie betreft, gaat om ofwel personen die 'clandestien' in Belgie
verblijven, ofwel personen wier verblijf beperkt was en die hun verblijf zonder toestemming verlengen (studenten, toeristen), of nog
personen die bevel hebben gekregen het land te verlaten, of die zijn
teruggewezen en daaraan binnen de gestelde termijn geen gevolg
hebben gegeven.191 De tekst biedt geen duidelijk uitsluitsel ten aan(1989),974-977.

190. Zie art. 57 van dc Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
191. Zic Part. St. Kamer, 1983-1984, nn 756/21, 11.
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zien van de rechtspositie van vreemdelingen die bijvoorbeeld in afwachting zijn van een beslissing omtrent hun verblijfsrechtelijke
status, gedoogden, en andere categorieen van personen ten aanzien
van wie de wettigheid van het verblijf discutabel is. Uit rechtspraak

kan evenwel worden afgeleid dat zij niet onder het verminderde re-

gime ressorteren.

192

Op grond van art. 57, lid 4 geldt voor de genoemde groepen dat
onderstand beperkt wordt tot de materiele en geneeskundige dienstverlening, die nodig is om in het levensonderhoud te voorzien. De
materitle dienstverlening kan daarbij door uitkeringen in natura worden verzekerd.

De juridische implicaties van dit verminderde regime zijn niet makkelijk te doorgronden. Hoogstens kan worden geconcludeerd dat toeristen en illegalen kennelijk worden uitgesloten van vormen van hulp die
buiten de sfeer van de materiele en geneeskundige dienstverlening
liggen, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk en sociale begeleiding.
Onduidelijk is echter of voor dienstverlening die wal wordt verstrekt,
andere normen zouden gelden dan voor Belgische onderdanen en
rechtmatig verblijvende vreemdelingen. De toekenning van lagere
uitkeringen aan onwettig verblijvende vreemdelingen lijkt niet onmogelijk, maar stuit objectief gezien op de grenzen van art. 1 van de
OCMW-wet waarin een ieder een menswaardig bestaan wordt gegarandeerd.193 Dat de hulp in natura kan worden verzekerd, is daarbij
192. Zulks is bevestigd door de berocpskamer van de OCMW's van de provincie
Antwerpen 30 juni 1987 (asielzoeker hecft recht op dienstvcrlening zolang hij
nog een herziening kan aanvragen tegen het bevel om het land te verlaten),
TVR 1987, 48; de provinciale beroepskamer Luik 11 januari 1988 (asielzoeker
in afwachting van een definitieve beslissing omtrent zijn asielaanvraag), TVR
1988, 34; provinciale beroepskamer Henegouwen 24 februari 1988 (asielzoeker
in afwachting van de uitvocring van cen uitwijzingsmaatregel), TVR 1988, 35.
In een uitspraak van cerdere datum (7 oktober 1985) kwam de beroepskamer
van Oost-VIaanderen evenwel nog tot een tegenovergestelde conclusie (dienstverlening kan worden beperkt overeenkomstig het vierde lid van art. 57 als
cen persoon niet langer als cen kandidaat vluchteling is aan te merken, ook
al heeft hij cen herziening aangcvraagd), aangehaaid in SENAEVE, P. en
SIMOENS, D., a.w., 112/5.

193. In een brief van 26 maart 1986 van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke
Emancipatie aan de Provinciegouverneurs wordt dit inderdaad bevestigd: "Ofschoon deze bepaling (art. 57, lid 4 van de OCMW-wet, G.V.) onbetwistbaar
tot doel hecft de verplichtingen van de openbare centra voor maatschappelijk
wclzijn ten opzichte van de betrokken vreemdelingen te beperken, is het
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weinig veelzeggend; de desbetreffende bepaling veronderstelt een
discretionaire bevoegdheid bij de OCMW's, maar deze bestond ook al
in relatie tot normale gevallen. 194

In de rechtspraak hebben zich verder geen specifieke normen ontwikkeld over de rechtsgevolgen die aan art. 57, lid 4 kunnen worden
verbonden. Uitspraken handelen vrijwel steeds over de positie van
vreemdelingen die niet onder het verminderde bijstandsregime vallen
maar die niettemin minder steun toebedeeld krijgen dan voor Belgen
het geval zou zijn, of zelfs geheel van steunverlening verstoken blijven. Op dit punt moet helaas worden geconstateerd dat er ten aanzien van de dienstverlening aan vreemdelingen vaak een niet onaanzienlijke kloof gaapt tussen de wettelijke uitgangspunten en de uitvoeringspraktijk195; ten aanzien van asielzoekers heeft deze kloof bij
sommige OCMW's zelfs pijnlijk grote vormen aangenomen. In tegenstelling tot de andere drie besproken landen geldt er in Belgie geen

beperkende regelstelling voor deze groep van vreemdelingen; in art.
57, lid 4 is de groep van "kandidaat vluchtelingen" zelfs uitdrukkelijk
van het verminderde regime uitgesloten. Onder de druk van de grote
toestroom van asielzoekers is echter bij de besturen van enkele grotere gemeenten, aanvankelijk vooral in Brussel, de tendens ontstaan
om asielzoekers niet meer, of slechts na lange vertragingen in te
evenzeer een herbcvestiging van art. 1 van de voormelde wet van 8 juli 1976
dat elke persoon recht gecft op maatschappelijke dienstverlening'. Brief aangehaald in TVR, 1986, nr. 39,22-23.
194. Tijdens de parlementaire bchandeling van het voorstel tot wijziging van art.
57 van de OCMW-wct is inderdaad bevestigd dat de OCMW's niet verplicht
zijn uitkcringen in natura tc verstrekken: de grens ligt bij wat materieel en
geneeskundig nodig is om in het levensonderhoud tc kunnen voorzien. Het
OCMW moet in het licht hiervan elk geval afzonderlijk blijven onderzocken.
Het is niet uitgesloten dat het bedrag van de dienstverlening lager ligt, gelijk
is aan, of zelfs hoger uitkomt dan het bedrag van het bestaansminimum. Vgl

195.

het antwoord van de Staatssecretaris op parlementaire vragen hicromtrent,
Parl. Vr. en Ant., Senaat, 1984-1985, 16 november 1984, 508 (Vr. nr. 9
EGELMEERS -).
Zic hieromtrent o.m. VERSCHUEREN, H., 'De rechten van vmemdelingen.....',
a.w., 44, onder verwijzing naar een studic van BERGER over de uitspraken en
houding van Franstalige provinciale beroepskamers en de Raad van State in de
beroepsprocedures tegen de OCMW's, BERGER, J.M., Le droit & l'aide sociale,
Mythes et REalitds, Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Brussel,
1983; Zic over deze problematiek voorts: VERSCHUEREN, H., 'Enkcle actuele
juridische aspekten inzake de toekenning van het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, het bestaansminimum en de OCMW-dienstverlening aan vreemdelingen en vluchtelingen', TVR, 1987, nr. 43, 3-25, 14 e.v.
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schrijven in het vreemdelingenregister. Bij de OCMW's wordt de nietinschrijving vervolgens vaak aangegrepen om de toekenning van
dienstverlening geheel achterwege te laten. Afgezien van enkele uitglijders196, is deze praktijk in de rechtspraak resoluut van de hand
gewezen als strijdig met de norm van de menselijke waardigheid en/of
internationale verplichtingen.197 Uit het grote aantal zaken waarin
opnieuw weigeringen tot steunverlening aan asielzoekers worden aangevochten, kan echter worden afgeleid dat de praktijk moeite heeft
zich met de regels van het recht te verenigen. Er zijn zelfs gevallen

bekend dat de OCMW's beslissingen van beroepskamers eenvoudig
weigeren uit te voeren.198 Op centraal niveau is naar oplossingen
gezocht om het probleem van de opvang van asielzoekers in goede
banen te leiden. Zo is een 'spreidingsplan" ingevoerd dat ter ontlas-

ting van de druk op Brussel andere grotere gemeenten verplicht een
bepaald quotum van asielzoekers op te nemen.199 Ook is voorzien in
een voorschotregeling voor vergoedingen van ondersteuningskosten
van asielzoekers door het Rijk, die onder het oude systeem grote
vertragingen opliepen.200 De weerzin van gemeenten om de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers te accepteren of de

196. Zie de niet gepubliceerde uitspraken van provinciale beroepskamers aangehaald
in VERSCHUEREN, H., 'Dc rechten van vreemdelingen..:, a.w., 46.
197. Zie o.m. provinciale berocpskamer van Luik 5 maart 1987, TVR 1987, nr. 44,
29; Provinciale beroepskamer van Brabant 13 maart 1987, TVR, 1987, nr. 44,
31; Provinciale beroepskamer Luik 8 december 1987, TVR 1988, nr. 49,32;
Provinciale beroepskamer Luik 11 januari 1988, TVR 1988, nr. 49,34; Rechtbank Antwerpen in kort geding, 4 maart 1987, TVR 1987, nr 43, 39.
198. Zo bijvoorbeeld bepaaide OCMW's in Brussel die weigerden om cen beslissing
van de beroepskamer uit te vocren. In kort geding zijn de betrokken OCMW's
hiervoor op de vingers getikt (Rechtbank Brussel 14 oktober 1988, TVR, 1989,
nr. 52, 51). Om de bijstandsinstellingen te dwingen om uitvoering te geven
aan de beslissingen van de beroepskaniers had de advocaat in de zaak reeds
beslag laten leggen op een huis in eigendom van cen OCMW!
199. Zie hierover o.m. RAMAKERS, J., 'Asielzockers in BelgiE, het embryo van cen
opvangstructuur', Welzijnsgids, Organisatie, II.A.1.7.
200. Zie hieromtrent VERSCHUEREN, H., 'Enkete actuele juridische aspekten...',
a.w., 21-22. Ook is nog voorzien in cen tegemoetkoming in de huisvestingskosten van asielzockers. Zie hieromtrent: 'De opvang van (kandidaat)-vluchtelingen door de OCMW's: het nicuwe spreidingsplan en contingentenregeling',
De Gemeente, 1989, 404 e.v.

167

HOOFDSTUK IV

neiging om deze af te schuiven op andere gemeenten zal hiermee
..

enigzins zlJn verminderd, maar de problematiek is nog geenszins vol201
ledig uit de wereld geholpen.
3.3.1.2

Duitsland; Sozialhilfe

In het kader van het BSHG is er sprake van een kerminderde rechtspositie' voor asielzoekers die nog niet in aanmerking zijn gekomen
voor een verbliffstite1202, voor op volkenrechtelijke, politieke of
humanitaire gronden gedoogde vreemdelingen203 en voorts voor personen die op grond van het Auslandergesetz "zur Ausreise verpflichtet
sind'.204 Bij personen die "zur Ausreise verpflichtet sind' gaat het

blijkens de recentelijk in werking getreden Gesetz zur Neuregelung
des Auslanderrechts 205

om buitenlanders die voor hun verblijf in

Duitsland een verblijfstitel nodig hebben, maar er geen (meer) hebben.206 Of deze groep mede de buitenlanders omvat die beroep hebben aangetekend tegen een beslissing aangaande hun verblijfstitel is
207.
niet volledig duidelijk, maar lijkt vooralsnog niet aannemelijk
, in
1990 zagen zes Brusselse gemeenten, Schaarbeek, Sint-Gillis, SintJoostenbeek, Ten-Node, Anderlecht en Molenbcek cen inschrijvingsstop voor

201. Op 6 mei

niet EG-onderdanen verlengd met een periode van twee jaar. In een rapport
van de koninklijk commissaris voor het migrantenbeleid wordt echter de vrees
uitgesproken dat de inschrijvingsstop in de praktijk nauwelijks effect resulteert, d.w.z. vreemdelingen blijven zich in het Brusselse vestigen (vgl. Migrantenrecht, 1990, 136). Of de OCMW's van de onderhavige gemeenten nieuw ge-

arriveerde kandidaat-vluchtelingen geheel volgens de toepasselijke rechtsnormen in aanmerking zullen laten komen voor dienstverlening, is gezien de
ervaringcn in het verleden twijfelachtig.
202. Vgl. § 120, lid 2, sub a) BSHG. De bepaling verwijst naar de gronden zoals
vervat in § 14, lid 1 van het Ausldndergesetz (dreiging voor leven, vrijheid,
etc.), overgenomen in § 55, lid 2 jo. § 53, lid 6 van Gesetz zur Neuregelung
des Auslfinderrechts van 14 juli 1990. De positie van gedoogden is aldus vcrgelijkbaar met die van asiclzockers. Erkende vluchtelingen vallen cchter niet
onder het verminderde bijstandsrechtelijk regime.
203. Vgl. § 120, lid 2, sub b) BSHG.
204. Zie § 120, lid 2, sub c) BSHG.
205. 14 juli 1990, BGBI. 1990, I, 1354.
206. Zie § 42, lid 1.
207. IIet problecm is hier dat krachtens § 72, lid 1 Gesetz zur Neuregelung des
AusISnderrechts een beroep tegen een negatieve beslissing onitrent de vcrblijstitel geen schorsende werking heeft. De schorsende werking bestaat blijkens het tweede lid van deze paragraaf echter weI wat betreft de aan deze
beslissing gekoppelde rechtsgevolgen die de rechtmatigheid van het verblijf
betindigen, zoals de mogelijkheid tot uitwijzing. Zie over over deze problematick ook HAILBRONNER, K a.w. (1989), 516. Onduidelijk is nu in hoeverre de
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ieder geval omvat deze groep wel personen die zich illegaal in
Duitsland bevinden.208 Opvallend is hier dat toeristen en dergelijke
die in het kader van de Duitse vrije termijn van drie maanden zijn
toegelaten op het grondgebied van Duitsland niet met zoveel woorden
onder het ongunstige uitkeringsregime zijn gebracht. Zij kunnen op
gelijke voet als Duitse onderdanen recht op uitkering doen gelden, zij
het dat rekening dient te worden gehouden met de hiervoor reeds
vermelde beperking dat personen die zich naar Duitsland begeven met
de enkele doelstelling om daar "Sozialhilfe zu erlangen' geen recht op
209
uitkering kunnen doen gelden.

Voor asielzoekers, gedoogden en personen die "zur Ausreise verpflichtet sind'; bestaat een bijzondere regeling ter vermindering van de
rechtspositie. § 120, lid 3 BSHG stelt ten aanzien van deze groepen
dat er slechts een aanspraak bestaat op HLU; HbL 'kann gewiihrt
werden". Alle vormen van Soziathilfe moeten evenwel bij voorkeur in
natura worden verstrekt en indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen
ook waardetegoedbonnen worden toegekend. Een verbod op een verlening van periodieke uitkeringen heeft de wetgever niet uitgevaardigd, maar wel geldt dat de uitkering "auf das zum Lebensunterhalt
UnerlaBliche eingeschrankt" kan worden. Dit laatste betekent in de
praktijk dat de buitenlander wat zijn aanspraak op HLU betreft in
schorsende werking zoals bedoeld in het tweede lid van § 72 de status als
uitreisplichtige in dc zin van § 120 BSHG beinvloedt. Hoogstens vinden we
hier een aanknopingspunt in § 42, lid 2 van de Gesetz zur Neuregelung des
AuslUnderrechts, waarin is gesteld dat de uitreisplicht pas uitvoerbaar (vollziehbar) is als dat voor dc beslissing omtrent de verblijfstitel eveneens het

geval is. Het ligt voor de hand om voor de doeleinden van de toepassing §
120 BSHG uit te gaan van 'uitvocrbare uitreisplichtigheid' en niet van het

'naakte' uitreisplichtigheidsbegrip, maar een en ander wacht nog op bevestiging in de doctrine of jurisprudentic.
208. § 42, lid 2 Gesetz zur Neuregelung des Ausl nderrechts bcpaalt dat de uitreisplicht uitvoerbaar is ten aanzien van personen die: a) "unerlaubt eingereist"
zijn; b) na afloop van de verblijfstitel geen verlenging of anderc verblijfstitel
hebben aangevraagd; en c) ten aanzien van hun cerste verblijfstitel hun aanvraagtermijn hebben laten verlopen.
209. Ook kan de hulpbehoevende buitenlander eventueel op basis van § 45, lid 6
Gesetz zur Neuregelung des Auslanderrechts worden uitgewezen. Zic in dit
verband echter ook § 9, lid 4 Gesetz zur Neuregelung des Auslanderrechts dat
de Bundesminister de bevoegdheid geeft om voor de doeleinden van tijdelijk
verblijf van minder dan drie maanden een verordening vast te stellen op basis
waarvan buitenlanders de toegang tot en verblijf op Duits grondgebicd wordt
toegestaan, in afwijking van o.m. het bestaansmiddelenvereiste van § 7, lid 2.
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dezelfde rechtspositie kan komen te verkeren als personen ten aanzien van wie een sanctie is toegepast in het kader van § 25, lid 2
BSHG (onder meer bijstandsgerechtigden die met het oog op het verkrijgen van een hogere uitkering bewust hun inkomen en vermogen

verminderen). In dit verband wordt een vermindering van uitkering
met een percentage van 20 tot 30% toelaatbaar geacht.210
Het regime ter vermindering van de rechtspositie is ingevoerd in het
BSHG in 1981, en later nog aangescherpt in 1984 11 en in 1990.212
Anders dan in Belgie het geval was bij de invoering van art. 57, lid 4
van de OCMW-wet, is het regime primair in het leven geroepen als
een reactie op de toestroom van asielzoekers; restrictieve regelstelling
diende te bewerkstelligen dat Duitsland minder aantrekkelijk zou
worden als asielland, waarmee ook een halt toegeroepen kon worden
aan het veronderstelde misbruik van het asielrecht door 'Wirtschaftsfluchtlingen:213 Uit rechtspraak blijkt overigens dat restrictieve
maatregelen die in het kader van de gecreterde beleidsvrijheid genomen kunnen worden, aan strakke voorwaarden zijn verbonden. Zo is
er door het Btuidesvenvaltungsgericht op gewezen dat het strijdig is
met het uitgangspunt van een individuele belangenafweging om op
basis van interne richtlijnen voor alle asielzoekers uitkering te verstrekken gebaseerd op een gereduceerd percentage van het Regelbedarf', voor ieder afzonderlijk geval dient te worden nagegaan of er
gronden zij n die strekken tot een verlaagd uitkeringsniveau. 214 Een

soortgelijke 'individualiseringsplicht' is in de rechtspraak aangenomen
in het kader van de toekenning van vervangende prestaties in natura
en waardetegoedbonnen.215 Verregaande beperkingen worden wel
210. Vgl.

SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1986), 217;

HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 595.
211. Vgl. BGBI. 1981 I, 1523,1535, zoals gewijzigd door art. 26, nr.

12

Haushalt-

begleitgesetz 1984 van 22 december 1983, BGBi. I, 1532, 1564.

212. Bij wet van 9 juli 1990, BGBI. 1, 1354 is cen vierde lid aan § 120 toegevoegd
dat beoogd asielzoekers met een ruimtelijk beperkte verbliffstitel voor wat
betreft hun Sozialhilfe aan de toegestane plaats van verblijf te binden. Zie
hierover ook Hoofdstuk IV, (IV), 1.2.1.
213. Vgl. o.m. HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 979; SCI IULTE, B. en TRENKHINIERBERGER, P., a.w. (1988), 252.
214. BVerwG 14 maart 1983, BVerwGE 71, 139; zic voorts o.m. Oberverwaltungsgericht Liinenburg 29 maart 1986, InfAusIR, 1986,224. Zeer kritisch over deze
rechtspraak is HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 978-980; pro o.m. SCIIULTE, B.
en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1988), 223-224.

215. Zie o.m. Oberverwaltungsgericht Liinenburg 29 maart 1986, InfAuslR 1986, 224.
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toegestaan ten aanzien van asielzoekers die zijn aangewezen op verzorging en huisvesting in een gemeenschappelijk onderkomen. Asielzoekers die in een dergelijk onderkomen zijn opgenomen, komen bij
wijze van zakgeld slechts in aanmerking voor een zeer bescheiden
toelage die is afgestemd op het levensonderhoud binnen het centrum;
afgezien van bepaalde uitzonderingen216, kan een asielzoeker de

mogelijkheid om in een centrum te worden opgenomen niet van de
hand wijzen, zonder daarmee zijn recht op periodieke uitkeringen
217
krachtens het HLU te verspelen.
Ten slotte staan we hier nog even stil bij het controversiele vraagstuk van de 'arbeidsplicht' van asielzoekers. Asielzoekers worden
toegelaten tot Duitsland op voorwaarde dat zij geen beroepswerkzaamheden uitoefenen. Dit staat echter op gespannen voet met het
uitgangspunt van § 18 BSHG op grond waarvan iedere hulpzoekende
"seine Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts fur sich und
seine Unterhaltsberechtigten' moet inzetten. Een uitweg in deze pat-

stelling wordt gevonden in § 19, lid 2 BSHG op grond waarvan voor
personen een gelegenheid tot 'gemeinnOtzige und zusatzliche Arbeit'
kan worden geschapen, waarbij een tegemoetkoming voor de extra
uitgaven (bijvoorbeeld reiskosten, reinigingskosten,...) kan worden
uitgekeerd. Het verrichten van dergelijke arbeid is mogelijk, zolang er
geen sprake is van een arbeidsverhouding in de zin van het arbeidsrecht. 18 Omstreden is echter de vraag of een weigering om arbeid
te verrichten mag leiden tot een verval, c.q. verdere vermindering
van het recht op uitkering op basis van § 25 BSHG. In de rechtsliteratuur is beargumenteerd dat de toepassing van een sanctie in strijd
komt met het verbod op dwangarbeid en de grondwettelijke bescherming van de menselijke waardigheid. 19 Het Bundesverwaltlingsgeridit

heeft de vraag echter positief beantwoord; een sanctie is een deugde220
lijk middel om de asielzoeker tot arbeid te motiveren.
216. Zic hieromtrent SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1988), 255.
217. Zie o.m. Bundesverwaltungsgericht 11 augustus 1983, BVerwGE, 67, 349. In
deze uitspraak stelt het gerecht dat het subsidiariteitsbeginsel van de Sozialhilfe met zich meebrengt dat personen die een dergelijke mogelijkheid hebben
niet voor lopende HLU-uitkeringen in aanmerking kunnen komen.
218. Zie § 18, lid 2 BSHG.
219. Zie voorat ZULEEG, M., 'Gemeinnutzige Arbeit und Sozialhilfe vor der Verfassung', ZAR, 1983, 188 e.v.

220.

Zie BVerwG 13 oktober 1983, BVerwGE, 56. Voor uitgebreid commentaar op de
jurisprudentie ter zake zie ook HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 983-989.
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3.3.1.3

Groot-Brittannit; income support
In Groot-Brittannit moeten we voor de uitzonderingen die zijn geformuleerd op de wettelijk gegarandeerde rechtspositie van vreemdelingen te rade gaan bij special cases regulations »1 Hierin worden
een aantal groepen van 'persons from abroad' aangewezen voor wie
het uitkeringsbedrag tot nul is gereduceerd.222 Het gaat hier vereen-

voudigd weergegeven om vier hoofdcategorieen: personen wier verblijf
is gekoppeld aan de voorwaarde van 'no recourse to public funds'2231
personen die hun toegelaten termijn van verblijf hebben overschreden
('overstayers'), personen die zijn aangezegd het land te verlaten en
buitenlanders wier immigratiestatus niet is vastgesteld door de bevoegde autoriteiten (dat wil zeggen ook illegalen, die zich geheel aan
de controle van de immigratie-autoriteiten onttrekken). Het incoine-

kent evenwel nog een categorie van urgent casesvoor wie de uitkeringen niet tot nul zijn gereduvreemdelingen

stipponstelsel

224

ceerd, maar tot een bepaald percentage (voor de meeste gevallen 90%)
van de normaal geldende grondslag.225 Er worden in dit verband 10
categorieen van urgent cases onderscheiden, waarbij het in alle ge-

vallen gaat om personen die ondanks een onzekere of geheel
ontbrekende verblijfsstatus onder de Immigration Act niet verplicht

zijn het land te verlaten. Voorbeelden zijn: personen die

slechts

tijdelijk een beroep moeten doen op public funds omdat de geldelijke
ondersteuning vanuit het buitenland voor korte tijd is onderbroken,
personen die in afwachting zijn van, of in beroep zijn gegaan tegen

een beslissing van de immigratie-autoriteiten omtrent hun verblijfsstatus (onder meer asielzoekers), personen wier uitzetting is uitge221.

Zie Income Support (General) Regulations 1987, reg. 21, jo. Schedule 7.

222. Zie Schedule 7, art. 17 van de Income Support (General) Regulations 1987.
Dit artikel bevat ook regels voor situaties waarbij de aanvrager van uitkering

zelf geen 'person from abroad' is, maar wel een of meer van zijn gezinsleden.
In deze situaties richten de uitkeringsbedragen zich geheel naar de normale
normen, met dien verstande dat met de positie van de 'person from abroad'
geheel geen rekening wordt gehouden.
223. Zie Hoofdstuk IV, (IV), 3.3.2.
224. Zie Income Support (General) Regulations 1987, reg. 70.
225. Zie hierover Income Support (General)
Regulations 1987, reg. 71. De gereduceerde uitkeringsnormen voor urgent cases zijn uitermate complex. Het uitgangspunt is dus 90% van de normaal geldende grondslag. Dit is de z.n. applicable amount (vgl. hierboven Hoofdstuk VI, (III), 3.3.2), maar op deze regel
zijn tai van variaties mogelijk.
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steld en andere groepen van gedoogden ten aanzien van wie niet tot
uitzetting wordt overgegaan.
Bij het income-supponstelsel moeten we dus onderscheiden tussen
volledig gelijkgestelde vreemdelingen (rechtmatig verblijvend, zonder
voorwaarden met betrekking tot 'recourse to public funds'), vreemde-

lingen met een verminderde rechtspositie (uitkering op grond van de
niet
urgent cases regulations) en overige vreemdelingen die helemaal
in aanmerking komen voor uitkering. Uit de systematiek van de special and urgent cases regulations blijkt dat het bij de laatstgenoemde
groep om een beperkt aantal categorieen van personen gaat, waarbij
we met name moeten denken aan illegalen en personen die in het
kader van familiebezoek of vakantie slechts tijdelijk in Groot-BrittanniB verblijven (toeristen en dergelijke). Het verblijf van deze
laatste groepen is uitdrukkelijk gekoppeld aan de voorwaarde dat men
in het eigen bestaan kan voorzien zonder een beroep te doen op
public funds. Zolang een toerist bij de Britse immigratie-autoriteiten
geen pogingen in het werk stelt om zijn tijdelijke verblijfsstatus om

te zetten in een permanente, zal hij op grond van

de special cases

regulations niet in aanmerking komen voor uitkering.226 Overigens
behouden illegalen en toeristen (en dergelijke) de mogelijkheid om de
DSS te verzoeken uitkering te verstrekken buiten de regulations om,
dat wil zeggen geheel op grond van discretionaire beoordeling van de
Secretaly of State.227 Dergelijke verzoeken worden evenwel slechts

in zeer uitzonderlijke gevallen gehonoreerd. 228

3.3.1.4 Nederland; ABW, IOAW en IOAZ

In Nederland bestond er op grond van de 'kan bepaling' van art. 84,
lid l ABW in de tot voor kort geldende redactie de mogelijkheid van
bijstandsverlening aan alle in Nederland verblijvende vreemdelingen op
basis van een discretionaire bevoegdheidstoekenning. Aanvankelijk
werd deze discretionariteit in beginsel slechts terzijde gesteld ten
opzichte van de zogenaamde 'verdragsvreemdelingen', dat wil zeggen
226. Income Support (General) Regulations, reg. 70, lid 3, sub b)
227. Vgl Immigrants and the Welfare State, a guide to your rights,

uitgave van de

and
Chapeltown Citizens Advice Bureau Tribunal Assistance Unit and IIarchills
Chapetown Law Centre, Blackrose Press, London, 1983, 176.

228. Ibidem.
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buitenlanders voor wie het recht op sociale bijstand voortvloeit uit
een internationale overeenkomst. Het is echter sinds 1978 vaste jurisprudentie van de Kroon dat in het licht van het gelijkheidsbeginsel
bijstand niet mag worden geweigerd indien de vreemdeling rechtmatig
in Nederland verblijft229, of zoals het vaak wordt geformuleerd, indien "aan het verblijf van de betrokkene het rechtmatig verblijf niet
kan worden ontzegd".230 Dit uitgangspunt is verder nauwgezet uitgewerkt in ministeriele circulaires. 231
De grens van het rechtmatig verblijf wordt ruim getrokken. Het gaat
hier niet alleen om personen met een geldige verblijfstitel en vluchtelingen, maar ook om personen die nog niet of niet langer aanspraak
maken op een dergelijke titel, maar ten aanzien van wie de uitzetting
met instemming van het bevoegd gezag, om enige reden niet heeft
plaatsgevonden. Ten aanzien van de laatstgenoemde personen stelt een
circulaire van 26 februari 1985 van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid232 dat het in hoofdzaak gaat om de volgende
gevallen:

- het

bevoegde gezag heeft nog niet

-

indien vereist - een last tot

uitzetting gegeven;
de vreemdeling te gunnen "redelijke termijn" (waarbinnen
hij het land moet hebben verlaten) is nog niet verstreken;
- de vreemdeling is toegestaan in Nederland te verblijven in afwachting van de beslissing op een door hem ingediend verzoek tot
verkrijging van een vergunning van verblijf of van een vergunning
tot vestiging, of om toelating als vluchteling, dan wel tot verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning;
- er is schorsende werking verbonden aan een eventueel verzoek om
herziening van of aan een eventueel beroep bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State tegen een beschikking tot afwijzing
of intrekking van een vergunning of toelating, zolang op het gedane verzoek of het ingestelde beroep nog niet is beslist; en

- de aan

229. Zie o.m. KB. van 31 mei 1978, nr. 39 en KB. 19 juli 1978, RV 1978/85 en 86.
230. Zie o.m. KB. 17 juni 1980, RV 1980/93.
231. De laatste circulaire op dit punt dateert van 26 februari 1985 en is
afkomstig
van het Ministerie van SZW. Met dcze circulaircs werden de
voorgaande circulaires van het Ministerie van CRM ingetrokken.
232. Ibidem, aantckening 8.
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- de verwijdering van een vreemdeling is in verband met de gezondheidstoestand van hemzelf of van tan van zijn gezinsleden niet
verantwoord.
Deze groepen hebben in de Nederlandse rechtspraktijk dezelfde
rechtspositie als Nederlanders en personen die in het bezit zijn van
een geldige verblijfstitel. Voorwaarde is wel dat de er sprake is van
een 'met instemming van het bevoegd gezag gedogen' van de vreemdeling233, dat wil zeggen de vreemdelingendiensten moeten van het
verblijf van de betrokkenen op de hoogte zijn. Zo zal een vreemdeling zonder verblijfstitel die voor de vreemdelingendienst onvindbaar
is, hoewel hij feitelijk niet wordt uitgezet, niet als gedoogde maar als
illegaal worden beschouwd.234
Illegalen komen in principe in het geheel niet voor uitkering in aanmerking. Hoogstens in heel bijzondere situaties kan aan deze groepen
bijstand worden verleend. Zo bepaalt de circulaire van 26 februari
1985 ten aanzien van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

dat er zich "soms wel eens" omstandigheden kunnen voordoen waarbij
bijstandsverlening gerechtvaardigd, is. Een dergelijke bijstandsverlening moet evenwel beperkt blijven "tot heel bijzondere
(nood)situaties, waarin na een zorgvuldige individuele afweging, een
weigering van bijstand onmiskenbaar in strijd zou blijken te zijn met
in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk
bestuur".235 Op grond van een dergelijke formulering zal bijstandsverlening in het leeuwedeel van de gevallen niet plaatsvinden.
Als een subcategorie van de groep van illegalen, kunnen in Nederland
worden aangemerkt toeristen (en dergelijke) die in het kader van art.
8 van de Vreemdelingenwet een verblijfsrecht van drie maanden hebben en die niet langer aan de voorwaarde voor dit verblijf voldoen
omdat zij niet in hun bestaan kunnen voorzien en onvoldoende geld
hebben om hun terugreis te bekostigen. Het is vaste kroonjurispruoudere circulaire hanteerde in dit verband nog de zinsnede "door het
bevocgd gezag feitelijk gedogen: In ecn volgende circulaire (CRM, d.d. 26
september 1980) werd in navolging van de jurisprudentie het begrip 'feitelijk
gedogen' vervangen door het begrip 'bewust gedogen'. Het vereiste is in de
huidige circulaire van 1985 verder geevolueerd tot de in de basistekst geciteerde zinsnede.
234. Vgl. o.m. KB. 14 september 1983, AB 1984, nr. 202.
235. Zie aantekening 10 van dc circulaire van 26 februari 1985, a.w.
233. Een
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dentie dat dergelijke toeristen niet voor bijstand in aanmerking komen236 zodat de betrokkenen zijn aangewezen op hulp van hun consul of familieleden. 237

Er is at op gewezen dat de bepalingen in de ABW inzake de bij238

standstoekenning aan vreemdelingen zeer onlangs zijn gewijzigd.
Doel van de herziening was primair de geldende bepalingen bepalingen
aan te passen aan de geleidelijk veranderde rechtssituatie.239 In het
nieuwe legislatieve regime van de ABW worden drie groepen van
vreemdelingen onderscheiden: vreemdelingen die op grond van art. 9
of 10 van de Vreemdelingenwet gerechtigd zijn in Nederland te verblijven (krachtens een nieuw ingevoerd derde lid in art. 1 ABW wor-

den zij geheel gelijkgesteld met Nederlanders); vreemdelingen die niet
op grond van art. 9 of 10 Vreemdelingenwet gerechtigd zijn in
Nederland te verblijven, maar die niet worden, of niet kunnen worden
uitgezet (ten aanzien van deze groep is in art. 84 een nieuwe 'kan
bepaling' opgenomen, met een mogelijkheid tot nadere regelstelling
per AMvB); en overige vreemdelingen (illegalen, die krachtens een
nieuwe bepaling in art. 84 behoudens dringende redenen niet voor
bijstandsverlening in aanmerking komen). Tijdens de parlementaire
behandeling van het wijzigingsvoorstel heeft de rechtspositie van de
tweede groep de meeste stof voor discussie opgeleverd. Niet alleen
bestond er onduidelijkheid omtrent de samenstelling van deze groep
van vreemdelingen en de wijze waarop de sociale diensten hun vreemdelingenrechtelijke status zouden moeten verifieren, maar ook werden
er vraagtekens geplaatst bij de discretionaire bevoegdheid tot bij-

standstoekenning en de relatie met de bestaande kroonjurisprudentie
ter zake. Bij nota van wijziging zijn aan het voorstel tot wijziging
van art. 84, lid 1 nog een aantal bepalingen toegevoegd die op deze
punten meer helderheid pogen te verschaffen.240 De 'kan bepaling' is
236. Vgl. de aangehaalde jurisprudentic in Sociale voorzieningen...., a.w. [ABW]
Art. 84, 393-422.
237. Zic ook ministeritle circulaire van 26 februari 1985, a.w., aantekening 8
238. Zie wet van 7 februari 1991 tot wijziging van de Algemene Bijstandswct,
inzake de bijstandsverlening aan vrecmdelingen, Stb. 1991, 65.

239. Zic TK 1987-1988, 20459, nr. 3,2.
240. Zie TK, 1988-1989, 20459, nr. 5. In de nieuwc redactie van art. 84, lid 1 ABW
wordt de 'kan bepaling' beperkt tot vrecmdelingen ten aanzien van wic door
het hoofd van de plaatstelijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet aan
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evenwel gehandhaafd, zonder dat hiermee overigens een breuk met de
bestaande uitvoeringspraktijk en rechtspraak wordt beoogd. Een verandering ten opzichte van de huidige rechtssituatie lijkt aldus uitsluitend gestalte te kunnen krijgen via een invulling van de wettelijke

mogelijkheid tot nadere regelstelling per AMvB.241
Er dient ten aanzien van de Nederlandse situatie nog te worden ge-

wezen op de positie van asielzoekers. Nederland is van de vier besproken landen tot dusver het enige land dat als reactie op de toestroom van deze groep van vreemdelingen de mogelijkheid tot bijstandstoekenning geheel heeft afgesneden, door een 'voorliggende
voorziening' te creBren. Deze voorziening vindt haar oorsprong in een
tweetal regelingen voor de opvang van TamilsM; die halverwege de
jaren 80 als asielzoekers naar Nederland kwamen. Op grond van deze
regeling werden door het Rijk voor deze personen centra ter beschikking gesteld voor verzorgd verblijf en levensonderhoud. Deze regeling

voor 'bed, bad en brood' is in 1987 opgevolgd door de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)243, die voortaan voor alle asielzoekers zou
gaan gelden. Evenals het geval was bij de invoering van § 120, lid 2
BSHG, stond de invoering van de ROA in het teken van een ontmoedigingsbeleid, gericht op het terugdringen van het aantal asielburgemeester en wethouders een schriftelijke verklaring is afgegeven houdende
de vaststelling dat de vreemdeling: a. zich overcenkomstig het bepaalde bij of
krachtens de Vreemdelingenwet bij dit hoofd van plaatselijke politie heeft
gemeld en b. slechts ingevolge een last tot uitzetting uit Nederiand kan worden verwijderd en een zodanige last te zijnen aanzien niet is gegeven, dan
wei de uitvoering van een te zijnen aanzien gegeven last van rechtswege, dan
wei bij beslissing van de daartoe bevocgde autoriteit of ingevolge rechterlijke
uitspraak, achterwege blijft. Bijstand, verleend ingevolge art. 84, lid 1 ABW
wordt be8indigd indien ten aanzien van dc betrokken vreemdeling door het
hoofd van de plaatselijke politie aan burgemeester en wethouders cen schriftelijke verklaring is gegeven houdende de vaststelling dat de in het cerste lid
onder a en b vermelde omstandigheden zich niet meer voordocn.
Staatssecretaris TER VELD heeft cchter te kennen gegeven niet
van plan te zijn bij AMvB aanspraken op bijstand te beperken in afwijking
van dc huidige bijstandspraktijk. De mogelijkheid om bepaalde beperkingen in
te voeren moet haars inziens voorbehouden blijven aan "extremiteiten, ten
aanzien waarvan het evident is dat een reguliere uitvoering van de wet geen
soclaas biedt' (TK, 1988-1989, 20 459, nr. 8, D. De mogelijkheid van een
AMvB kan echter evenzeer worden benut om "bepaaide groepen van vreemdelingen zonder verblijfstitel onder de rechtsplicht tot bestandsverlening te

241. De huidige

scharen" (TK, 1990-1991, 20 459, nr. 30a, 4).

Verzorgd Verblijf Tamils, Stcrt. 1985, 77 en de Incidcntele Bijdrageregeling Opvang Tamils, Stcrt. 1986, 186.
243. Stcrt. 1987, 75.

242. De Regeling
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regeling gaat uit van een gedecentraliseerde opvang
van asielzoekers. Het rijk sluit daartoe overeenkomsten met de gemeenten, waarin de laatsten zich verbinden tot het bieden van huisvesting in pensions, kamers of speciaal daarvoor ingerichte doorzoekers.244 De

gangswoningen en het uitbetalen van (sterk verminderde) financiele
verstrekkingen 45; de staat vergoedt de kosten. Voor asielzoekers die
niet onmiddellijk geplaatst kunnen worden in een gemeente, zijn
centrale opvangcentra opgezet, waar volledig onderdak en levensonderhoud wordt geboden, en waar de betrokkenen aanspraak kunnen
maken op zakgeld van 20 gulden per week.
De ROA is fel bekritiseerd door DE JONG die stelt dat de regeling
een wettelijke basis ontbeert, strijd oplevert met de Grondwet en
internationale verdragen, en inhoudelijk gezien geen voorliggende
voorziening kan cretren ten opzichte van de ABW.246 Tot dusver is

er echter nog geen sprake geweest van enige rechterlijke correctie;
het karakter van de ROA als voorliggende voorziening lijkt in de
eerste uitspraken die over deze regeling handelen, eerder te worden
bevestigd.247

We vermelden hier ten slotte nog dat de rechtspositie van vreemde-

lingen in de IOAW en de IOAZ geheel

is gelijkgesteld met die van

vreemdelingen in de ABW.
3.3.1.5

Excursie: rechtmatigheid van verblijf en beschikbaarheid voor arbeid;
alsnog een koppeling in de TW en de Arbeitslosenhilfe

Een enkele opmerking dient nog te worden gemaakt over een potentieel probleem dat gemeenschappelijk ten grondslag ligt aan regelingen
244. Vgl. de Toelichting bij de ROA in de Staatscourant, ibidcm.
245. Ecn alleenstaande asielzoeker krijgt slechts een maandelijks verstrekking van
445,- gulden! De Gemeente moet verder zorg dragen voor de kosten van de
sociaal-culturete activiteitcn, premies voor de WA. en ziektekostenverzekering
246. Zie JONG, I. DE, 'De ROA en het recht op Bijstand voor asielzoekers', Migrantenrecht, 1990, 123-127.
247. Zie in het bijzonder RvS, Afdeling geschillen van bestuur 1 december 1989,

JABW, 1990/74: '(...) Gelet op de toelichting op de ROA dient er voor de
toepassing van de ABW van uit te worden gegaan dat de
gebo(len verstrekkingen tocreikend zijn en gelden als
ning. (...) Nu betrokkene ten tijde van het indienen van
aanspraak kon maken op een wortiggende voorziening,
Afdeling van oordeel dat bijstand terecht is geweigerd:
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in het kader waarvan de gerechtigden zich beschikbaar dienen te
stellen voor het verrichten van passende arbeid. Het komt voor dat
vreemdelingen die onrechtmatig op het grondgebied van het gastland
verblijven niet-beschikbaar, c.q. niet-bemiddelbaar worden geacht voor
het verrichten van passende arbeid, hetgeen in principe een geheel of
gedeeltelijk verlies van uitkering tot gevolg kan hebben. Soortgelijke
problemen kunnen zich voordoen ten aanzien van vreemdelingen die
niet over een arbeidsvergunning beschikken in het kader van een
speciaal voor dat doel ingevoerd wettelijk vergunningenstelsel.
We willen hier niet lang bij deze problematiek stilstaan. Dogmatisch
hoort de relatie tussen het beschikbaarheidsvereiste en de rechtmatigheid van het verblijf, c.q. van de arbeid veeleer thuis bij een bespreking van de rechtspositie van migranten in werkloosheidsregelingen.
Er gelden echter belangrijker overwegingen van pragmatische aard. In
de huidige stand van het recht komt de 'beschikbaarheidsproblematiek'
in geen van de door ons besproken stelsels een betekenis toe die de

koppeling met het vreemdelingenrecht overstijgt. Zo
wordt tegenwoordig in Nederland een inschrijving als werkzoekende
door het Gewestelijk Arbeidsbureau pas geweigerd indien de betrokkene verblijfsrechtelijk in omstandigheden verkeert waaronder hij op
grond van het algemene beleid inzake bijstandsverlening aan vreemdelingen meestal toch al niet meer in aanmerking kan komen voor een
RWW-uitkering.248 In Groot-Brittannie worden bepaalde categoriedn
van personen op grond van hun vreemdelingenrechtelijke status niet

rechtstreekse

criteria voor niet-inschrijving worden beheerst door een circulaire van de
Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van 6 mei 1981, kenmerk
JURA/DAB 111-la, nr. 132859, aangehaald in LOEB, R.W.L., a.w. 1987, 431-432.

248. De

Inschrijving dient te worden geweigerd indien de vreemdeling geen aanvraag
heeft ingediend voor cen voor het verrichten van arbeid geldige vergunning
tot verblijf, of indicn de vreemdeling wel een dergelijke aanvraag heeft ingediend, doch deze is afgewezen, terwijl aan het ingestelde beroep geen schorsende werking is vet'bonden, dan wei de afwijzing, na een eventueel ingesteld
berocp, onherroepetijk is geworden. Ecn opmerkelijk gegeven is cchter dat de
circulaire geen rekening houdt met de positie van vreemdelingen aan wie het
wei is toegestaan om in Nederland te verblijven, maar die geen toestemming
hebben om hier arbeid te verrichten. Dit zou voor wat betreft de RWW tot
fricties kunnen leiden met de criteria voor rechtmatig verblijf ex art. 2, lid 1
van deze regeling. Het is mij niet bekend of dit probleem in de rechtspraktijk

cen rol speelt. Over de niet-inschrijvingspraktijken van GAB's, zic
CERMONrS, L. VAN DEN MARCK, J. en TERWEIJDEN, C., Illegalen komen
niet hier, gebruik van collectieve voorzieningen door vreemdelingen zonder
verblijfstitel, Nijmegen, 1990.
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geacht beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt249, maar de uitkeringsrechtelijke positie van deze groepen wordt voor wat betreft
income suppoit uiteindelijk volledig bepaald door

de zogenaamde spe-

cial- en urgent cases regulations. In Duitsland geldt voor vreemdelingen die ressorteren onder de bepalingen van § 120 BSHG het bij-

zondere beschikbaarheidsregime dat crop neer komt dat men
verplicht
kan worden "gemeinnutzliche und zus8tzliche Arbeit" te verrichten. In
Belgit lost de problematiek zich geheel op in de obscuriteit van de

discretionaire norm van de menselijke waardigheid, die ook als bodem
fungeert van het verminderde rechtsregime van art. 57, lid 4 van de
OCMW-wet.
De relatie tussen de rechtmatigheid van het verblijf en de beschikbaarheid voor arbeid speelt dus geen rol van betekenis voor de
rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. Wet komt
de problematiek als een subsidiair gegeven om de hoek kijken bij
regelingen in het kader waarvan een rechtstreekse koppeling met het
vreemdelingenrecht achterwege blijft, voor zover voor ons van belang

de TW en de Arbeitslosenhilfe. Wat de TW betreft, dient echter weer
te worden begrepen dat het recht op uitkering is
gelieerd aan het
recht op een loondervingsuitkering, waarvan de nWW inmiddels ana-

loog aan de ABW een uitsluitingsgrond kent voor vreemdelingen die
op grond van de Vreemdelingenwet kunnen worden uitgezet. Bij de
Arbeitslosenhilfe daarentegen is wel van doorslaggevend belang of een
vreemdeling al dan niet wordt geacht beschikbaar te kunnen zijn voor
de arbeidsmarkt. De huidige rechtssiluatie komt er hier op neer dat
een geldige arbeidsvergunning geen noodzakelijke voorwaarde is voor
de beschikbaarheid voor passende arbeid; wel vervalt de beschikbaarheid indien het verblijf van een persoon is gekoppeld aan de voor-

waarde dat hij geen beroepswerkzaamheden uitoefent. 'Ausreisepflich
tige' vreemdelingen kunnen evenmin worden geacht beschikbaar te
zijn.250 Voor deze groepen bestaat er geen recht op Arbeitslosen
hilfe.

249. Vgl. Immigrants and the welfare state....., a.w. 109-112.

250. Zie over de beschikbaarheidsproblematiek in het kader van de Arbeitslosenhilfe, uitgebreid IIAILBRONNER, K, a.w., (1989), 585-589.
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3.3.2

De vreemdelingenrechtelijke positie van bijstandsgerechtigden

Uit het voorgaande blijkt dat

de gemeenschappelijke kenmerken die

niet hoeven
zijn geconstateerd in de rechtspositie van vreemdelingen
te impliceren dat in de concrete uitwerking van de wettelijke bepalingen toch verschillen aan het daglicht kunnen treden. Dergelijke
verschillen vloeien niet alleen voort uit het feit dat per land de
afgroep van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen waarvoor
verschillen
uit
is
anders
ingevuld, maar ook
wijkende normen gelden
in de wijze waarop aan een verminderde rechtspositie gestalte wordt
gegeven. Het is in het kader van deze bespreking verder niet de
bedoeling om voor de onderscheiden groepen van vreemdelingen na te
gaan hoe in de afzonderlijke landen hun rechtspositie is uitgewerkt.
Aan 66n groep echter willen we wel afzonderlijke aandacht besteden,
te weten de vreemdelingen wier verblijf afhankelijk is gesteld van de
voorwaarde dat men over voldoende middelen van bestaan beschikt.
Deze groep verkeert in de heel bijzondere situatie dat het niet-beschikken over voldoende middelen van bestaan en/of het doen van
een beroep op een bestaansminimumuitkering het verblijfsrecht in
gevaar brengt. Dit kan als zodanig weer de mogelijkheden om op
gelijke voet met nationale onderdanen een bijstandsuitkering te ge-

nieten bedreigen.
tussen
Hieronder gaan we nader in op deze bijzondere koppelingsvorm
het bijstandsrecht en het vreemdelingenrecht.
een traditioneel volkenrechtelijk uitgangspunt dat staten vrij
zijn de toegang en het verblijf van vreemdelingen naar eigen inzicht
aan beperkingen onderhevig te maken. Hoewel dit uitgangspunt niet
gevrijwaard is van erosie251, Opereert het nationale vreemdelingen-

Het is

recht nog steeds primair als een instrument voor het afschermen van
nationale belangen tegen een toevloed van buitenlanders. Dit blijkt uit
het bestaan van allerhande beperkende voorwaarden, waaronder ook
voldoende eigen
regels die ertoe strekken dat de vreemdeling over
middelen van bestaan dient te beschikken en niet ten laste mag komen van de middelen van het gastland.
251.

Zie hieromtrent uitgebreid, PLENDER, R., 'International Migration Law, 1988,
Dordrecht/Boston/London, 1-6.
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Binnen de structuur van de vreemdelingenwetgevingen van Belgit,
Duitsland, Groot-Brittannie en Nederland komt het bestaansmiddelenvereiste een min of meer gelijke rol toe. Bij het toekennen van verblijfsrechten wordt in alle landen een onderscheid gemaakt tussen
verblijf en vestiging. Vestigingsrechten zijn in alle gevallen permanent; verblijfsrechten kunnen zowel voor bepaalde als voor onbepaalde
tijd zijn. Het recht van de vier onderzochte landen heeft met elkaar
gemeen dat buitenlanders in de regel pas na een bepaalde periode van
legaal verblijf (meestal rond vijf jaar) eventueel voor een recht op
vestiging in aanmerking kunnen komen. 252
De gronden voor beeindiging van vestigingsrechten zijn enger omschreven dan de gronden voor beeindiging van verblijfsrechten. Hoe-

weI voor het ve,kn)'ge,1 van een vestigingsrecht eventueel nog wet
kan worden verlangd dat de betrokkene in zijn eigen bestaan kan
253
voorzien , geldt in geen van de aan de orde zijnde landen dat een
dergelijk recht in het geding kan worden gebracht op grond van het
enkele feit dat de eigen middelen tekort schieten en een beroep moet
worden gedaan op de sociate bijstand.254 Dit is evenwel anders bij
·

252. Zic Belgie: art. 15 Vreemdelingenwet, 15 december 1980, Stbl. 31 december
1980 (periode van vijf jaar rechtmatig verblijf); de Bondsrepubliek: § 27
Gesetz zur Neuregelung des Auslbinderrechts, 14 juli 1990, BGBI. I, 1354 (toekenning van een Aufenthaltsberechtigung na een periode van acht jaar verblijf
op basis van Aufenthaltserlaubnis van bepaalde tijd of na een perio(le van drie
jaar verblijf op basis van Aufenthaltserlaubnis van onbepaaide tijd); GrootBrittannit: Immigration Rules, HC 169, onder punt 133 (de periode van rechtmatig verblijf, die aan dc settlement-status vooraf dient te gaan, is voor de
desbetreffende categorieen van personen gesteld op vier jaar); Nederland
253.

Vreemdelingenwct: a contrario, art. 13, lid 3 (peIiode van vijf jaar).
Zie bijvoorbecld art. 13, lid 3, sub a) van de Nederlandse Vreemdelingenwet:
de vestigingsvergunning kan worden geweigerd indien niet redelijkerwijs is
gewaarborgd dat de betrokkene duurzaam zal kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan [voor commentaar op deze bepaling zie SWART,
A.H.J., a.w. (1978), 243-2441. Voor de Bondsrepubliek werd een soortgelijk
bestaansmiddelenvereiste voor de tockenning van cen vestigingstitel afgeleid
uit de in art. 8 Ausliindergesetz (oud) Vervatte voorwaarde dat de vreemdeling
zich in het *wirtschaftliche und soziale Leben" van de Bondsrepubliek "eingefugt" moct hebben. Voor commentaar zie HAILBRONNER, KA, a.w. (1988),
174-175. Thans is in de Gesetz zur
Neuregelung des Auslanderrechts in § 27,
lid 3 met zoveel woorden voor de tockenning van de Aufenthaltsberechtigung

vereist dat de vreemdeling 'scine Izbensunterhalt aus cigener Erwerstatigkeit,
eigenem Vermogen oder sonstigen eigcnen Mitteln gesichert ist".
254. Tot voor kort behoorde deze stelling hooguit voor wat de Bondsrepubliek
betreft enigszins te worden genuanceerd. Op grond van § 11, lid 1 van het
Ausl:indergesetz kon een persoon die in het bezit is van een Aufenthaltsberechtigung wel wegens het niet-voldocn aan het bestaansmiddelenvereiste
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verblijfsrechten. Hiervoor wordt zowel voor de toekenning als voor
het behoud een bestaansmiddelenvereiste gesteld, zij het dat er voor
ieder land bepaalde uitzonderingen en afwijkende regels kunnen gelden, bijvoorbeeld in het kader van het recht van gezinshereniging en
verblijf bij een nationale onderdaan.

In Belgit kan aan een vreemdeling zowel een verblijf van drie maanden of minder, als een verblijf van meer dan drie maanden worden
geweigerd "wanneer hij kennelijk zonder voldoende middelen van
bestaan is en niet in de mogelijkheid verkeert deze te bekomen door
het wettig uitoefenen van een winstgevende werkzaamheid". 55 Een
bijzonderheid is hier evenwel dat een eenmaal verkregen machtiging
voor verblijf van meer dan drie maanden niet meer op grond van het
niet voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste mag worden ingetrokken. Dit blijft overigens zonder belangrijke gevolgen indien het toegekende verblijfsrecht een tijdelijk karakter heeft. In dat geval zal

immers bij een eventuele verlenging van het recht het bestaansmiddelenvereiste opnieuw een rol kunnen gaan spelen. In het kader van
het recht op gezinshereniging is de rol van het bestaansmiddelenvereiste geheel uitgeschakeld, met uitzondering van gezinshereniging
bij een student (slechts mogelijk indien de student over voldoende
middelen van bestaan beschikt om de gezinsleden te onderhouden) en
de gezinshereniging van een gehandicapt kind dat in normale gevallen
geen recht op gezinshereniging zou hebben, bijvoorbeeld in verband

met meerderjarigheid.
In Duits/and geldt als uitgangspunt dat toekenning van een Aufentuitgewezen, cchter uitsluitend indien deze grond bijzonder zwaar
weegt SCHULER stelde hieromtrent: "Das besondere Gewicht der Mittellosigkeit kann hier nicht an der H8he der Soziathilfeleistung gemessen werden,
sondern beschr8nkt die Ausweisungsmdglichkeit auf krasses persantiches Fehlverhalten, durch die Mittellosigkeit herbeigefuhrt bzw. aufrecht erhalten
wird", SCHULER, R, a.w. (1988), 779, vn. 98. In de Gesetz zur Neuregelung
des Auslanderrechts is de onderhavige grond voor bdindiging van de Aufenthaltsberechtigung echter komen tc vervallen. Zie a contrario § 48.
255. Zie art. 3 van de Vreemdelingenwet. Overigens valt de toepassing van het
bestaansmiddelenvereiste voor het verkrijgen van een verblijfstitel van langer
dan drie maanden niet direkt uit de wet af te leiden. In het kader van de
discretionaire bevoegdheid van de Minister om een machtiging toe te kennen,
kan echter wel degelijk met dit vereiste rekcning worden gehouden. Zie hieromtrent ook DEHULLU, C., Toegang, verblijf en vestiging' in: De vreemdelingenwet, Commentaar op de wet van 15 december 1980, HOUITE, H. VAN,

worden

e.a. (eds.), Antwerpen, 1981,3-24,14.
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halterslaubnis 256 of Aufenthaltsbewilligung257 achterwege blijft, indien "der Auslander seinen Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstatigkeit, eigenem Vermogen, oder sonstigen eigenen Mitteln, aus
Unterhaltsleistungen von Familienangeh8rigen oder Dritten, aus Sti-

pendien, Umschulungs-oder Ausbildungsbeihilfen, aus Arbeitslosengeld
oder sonstigen auf einer Beitragsleistung beruhenden 8ffentlichen
Mitteln bestreiten kann".258 Voorts is in § 46, onder punt 6 van de
Gesetz mr Neuregelung des Auslanderrechts bepaald dat de buitenlander kan worden uitgewezen indien hij "for sich, seine Familienangehorigen, die sich im Bundesgebiet aufhalten und denen er allgemein zum Unterhalt verpflichtet ist, oder for Personen in seinem
Haushalt, for die er Unterhalt getragen oder auf Grund einer Zusage
zu tragen hat, Sozialhilfe in Anspruch nimmt, oder in Anspruch nehmen muB". Het niet-voldoen aan deze voorwaarde kan eveneens als
consequentie hebben dat de tijdelijk verblijfstitel niet opnieuw wordt
verlengd.259
In het Verenigd Koninkrijk bestaan bepalingen die voor de toekenning

en het behoud van een verblijfstitel stipuleren dat de betrokkene
zichzelf en zijn eventuele 'dependants' moet kunnen onderhouden
zonder "recourse to public funds.260
.

In Nederland wordt allereerst in het kader van het kort verblijf de
eis gesteld dat vreemdelingen beschikken over voldoende middelen van
bestaan om te voorzien in de kosten van hun verblijf, en die van hun
reis naar een plaats buiten Nederland waar hun toelating gewaarborgd
is. Vervolgens kunnen aan de verblijfsvergunning voorwaarden worden
verbonden die "mede strekken tot het stellen van zekerheid voor de
256. Een dergelijke verblijfstitel wordt vericend voor verblijf zonder binding aan
een specifick doel. Zie § 15 Gesetz zur Neuregelung des Ausl nderrechts.
verblijfstitel wordt vcrleend in het kader van cen bepaald doel dat cen

257. Deze

tijdelijk verblijfvergt, zoals studic. Zie § 28 Gesetzzur Neuregelung des AuslMnderrechts.
158. Zie § 7, lid 2 Gesetz zur Neuregelung Ausl nderrechts
259. Voor nuanceringen die hier ten aanzien van vcrschillende categorieen van
vreemdelingen met afzonderlijke verblijfsrechtelijke posities kunnen worden
gemaakt, zie DIRK UA. e.a., Bundessozialhilfegesetz..., a.w. (1990), 842-843.
260. De categorieen van vreemdelingen en de voor hen geldende voorwaarden zijn
nader omschreven in de op dc Immigration Act 1971 gebaseerde
Immigration
rules. Het bestaansmiddelenvereiste wordt gesteld t.a.v. visitors, students,
businessmen and self-employed persons, persons of independent means, writers
and artists, alsmede in relatie tot de verschillende categorictn van
family
members, die in het kader van de gezinshereniging naar het Vercnigd Koninkrijk zijn gekomen. Zie artt. 17, 21,36, 38, 39,41,46,48 Immigration rules.
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kosten die voor de Staat en andere openbare lichamen uit het verblijf
van de houder van de vergunning kunnen voortvloeien", terwijl tegelijkertijd de vergunning kan worden ingetrokken indien de vreemde. 261
ling "niet beschikt over voldoende middelen van bestaan .

De gevolgen van het niet voldoen aan de bestaansmiddelenvereisten,

zoals hierboven summier zijn weergegeven, lopen min of meer synchroon.

Een primair gevolg is dat de vreemdeling die te weinig eigen middelen
van bestaan geniet, of deze nict afdoende kan garanderen, niet voor
de tockenning van een verblijfstitel in aanmerking komt. Het vreemdelingenrecht biedt aldus een kader voor het 'uitfilteren' van armlastige vreemdelingen die op het grondgebied van een andere staat
wensen te verblijven; er bestaat ruime mogelijkheid om aan personen
die in een staat van behoeftigheid verkeren, en ten aanzien van wie
de kans bestaat dat een beroep moet worden gedaan op de nationale
solidariteit, het recht op verblijf te ontzeggen. Hoogstens voor bijzondere groepen (zoals bijvoorbeeld asielzoekers en vluchtelingen, of
familieleden van in het desbetreffende land wonende nationale onderdanen of vreemdelingen) wordt van deze mogelijkheid geen, of slechts

beperkt gebruik worden gemaakt.262 Een zekere nuancering van het
effect van het bestaansmiddelenvereiste kan voorts optreden als gevolg van de praktijk van garantieverklaringen, waarbij voor de doeleinden van het verkrijgen van een recht op verblijf een derde persoon zich verbindt om een vreemdeling die tot het grondgebied toegelaten wil worden financieel te ondersteunen. 263
261. Zie art. 8, lid 1, sub a), art 11, lid 3 en art. 12, sub b) Vreemdelingenwet.
262. Zo heeft zich bijvoorbeeld in Nederiand een beleid ontwikkeld waarbij het
niet-beschikken over voldoende middelen van bestaan bij het gezinshoofd
alleen aan de gezinshereniging van cen echtgeno(0)1(c) en/of kinderen in dc
weg kan staan, indien de betrokkenc hieromtrent een verwijt kan worden
gemaakt. Vgl o.m. Vreemdclingencirculairc B 19.2.63.1. Voor de tocpassing van
het bestaansmiddelenvereiste in het kader van het recht op gezinshereniging

in de Duitse situatic, vgl. DIRK„ UA., e.a. Bundessozialhilfegesetz..., a.w.
(1990),840.

263.

De praktijk van garantverklaringen heeft in alle door ons onderzochte landen
doorgang gevonden. De garantverklaringen (in Belgit: onderhoudsattesten; in
Duitsland: Unterhaltszusagen; in Groot-Brittannie: sponsorship agreements,)
kunnen dc vorm aannemen van overeenkomsten tussen enerzijds de garant en
anderzijds de staat of een openbaar lichaam. De gevolgen die aan de overcenkomsten kunnen worden verbonden, zijn niet altijd duidelijk. Wat de
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De overige gevolgen van het niet voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste liggen in de sfeer van het behoud of de eventuele verlenging
van verblijfsrechten. In dit verband geldt voor alle landen als gemeenschappelijk uitgangspunt dat het doen van het beroep op een
sociale-bijstandsuitkering het behoud of de verlenging van een verblijfstitel in gevaar kan brengen.
In Belgiia moet worden aangenomen dat het doen van een beroep op
de OCWM-dienstverlening voor de doeleinden van materiele en geneeskundige ondersteuning een indicatie is dat men "kennelijk zonder
middelen van bestaan is".
In Duits/and wordt in de Vreemdelingenwet met zoveel woorden verwezen naar het doen van een beroep op de Soziathilfe» Onder de
vigeur van de oude vreemdelingenwet werd hieronder uitsluitend een
(al dan niet volledige) uitkering krachtens het HLU beschouwd.265 De

tekst van § 46, punt 6 van de huidige Gesetz zur Neuregelung des
Auslanderrechts biedt echter aanleiding te veronderstellen dat ook een
beroep op HbL kan fungeren als uitwijzingsgrond.266

In Groot-Brittannit bestaat er enige onduidelijkheid over het begrip
'recourse to public funds', met name wat betreft de vraag welke uit-

Nederlandse en Britse situatie betreft, is na rechterlijke uitspraken in ieder
geval duidelijk geworden dat ze geen onderhoudsverplichting met zich meebrengen voor de garant t.o.v. de vreemdeling [Vgl. o.m. Rechtbank 'sGravenhage 25 mei 1982, RV 1982/53 en London SBAT ex parte Clarke (1975)
3 All ER 513] Voorts geldt hier dat het bestaan van een garantverklaring als
zodanig geen grond op kan leveren voor weigering van bijstand aan cen

vreemdeling; hoogstens kan het uitvoerende orgaan pogen om tegen de garant
een civiele vordering in te stellen om dc eventueel toegekende bijstandsbedragen op te vorderen (voor Groot-Brittannie, zie hieromtrent expliciet de
Immigration rules HC 169, onder punt 15/10. In Belgie, waar het onderhoudsattest vooral een rol speelt voor studenten, is de situatic in die zin anders
dat de garant niet alleen een overeenkomst sluit met de staat, maar eveneens
met de vmemdeling, zodat de laatste mogelijkerwijs een rechtsvordering tegen
dc garant kan instellen. Vgl. HAEGEMANS, L 'Het bijzondere regime voor
studenten' in De vreemdelingenwet, commentaar op de wet van 15 december

1980, VAN HOUTIE, H. (ed.), Antwerpen, 1981,77-83,81-82.
264. Zic § 46 onder punt 6 van de Gcsetz zur Neuregelung des Ausl nderrechts.
Het is onduidelijk of het doen van een beroep op Arbeitslosenhilfe als uitzettingsgrond kan fungeren. Door de nationale rcgering, alsmede door cnkele
deelstaten is de mening verdedigd dat dit inderdaad het geval kan zijn; andere

deelstaten

hangen

evenwel

het

tegenovergestelde

standpunt aan. Vgl

HAILBRONNER, K a.w. (1989), 405.
265. Over de rechispraktijk m.b.t. § 10, lid 1, punt 10 Ausldndergesetz (oud) zie
uitgebreid HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 403 e.v.
266. In die zin ook DIRK UA. e.a., Bundessozialhilfegesetz.., a.w. (1990), 841.
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keringsregelingen hieronder worden begrepen267, maar het staat buiten kijf dat het genieten van income support zelf als zodanig moet

worden aangemerkt.

In Nederland wordt bij het begrip "voldoende middelen van bestaan"
aangesloten bij een netto-minimuminkomen dat ten minste gelijk is
aan het bestaansminimum voor de betrokken leefsituatie zoals die
geldt in de ABW. Bijdragen uit de openbare kas in de vorm van uit-

keringen, of in de vorm van subsidies (bijvoorbeeld huursubsidie)

worden niet als een bestandeel van het eigen inkomen aangemerkt.268
Een persoon met een uitkering krachtens de ABW, evenals een uitkering krachtens de IOAW, IOAZ en TW, wordt niet geacht aan het
269
bestaansmiddelenvereiste te voldoen.

Het niet-voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste kan dus implicaties
hebben voor de verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen, en
daarmee tegelijkertijd voor de mogelijkheden om op gelijke voet met
nationale onderdanen een sociale-bijstandsuitkering te genieten. In
sommi e situaties heeft deze koppeling een heel direct karakter,
bijvoorbeeld in Groot-Brittannie waar personen ten aanzien van wie
de voorwaarde van "no recourse to public funds" is gesteld in het
267. Over de invulling van het begrip 'recourse to public funds', zie o.m. GORDON,
P. en NEWNHAM, A., Passport to benefits? Racism in social security, Child
Poverty Action Group, I.nndon, 1985, 9 e.v. Bewindslieden hebben n.a.v. parlementaire vragen geen duidelijke criteria willen geven en jurisprudentie is
schaars; bekend is slechts een in de Times gepubliceerde uitspraak in R. v
werd
Immigration Appeal Tribunal ex parte Ved (Times, 14 mei 1981), waarin
geoordeeld dat *matters such as unemployment benefit, supplementary benefit
and pensions" wdl, en gebruik van de National Health Service en publieke
onderwijsfaciliteiten niet kunnen worden aangemerkt als 'recourse to public
funds'. Van groot belang is evenwel dat in de Immigration rules, HC 169,
onder punt 1 de term 'public funds' wordt ingevuld door uitsluitend de middelengetoetste uitkeringen supplementary benefit (thans income support), family
income supplement (thans family credit) en housing benefit.
268. Vgl. Vreemdelingencirculaire 1982, A4,58. onder 5.2.2.
269. Uit de tekst van de vreemdelingencirculaire valt op te maken dat zulks evenzeer geldt in relatic tot de IOAW en IOAZ De positie van personen die een
toeslag krachtens de TW ontvangen, was tot voor kort nog enigszins onduidelijk. In ecn circulairc van het ministerie van Justitie van 22 januari 1990
(2045/90/DVZ) is echter onderstreept dat dergelijke personen voor de doeleinden van voortgezet verblijf en de toekenning van cen vergunning tot vestiging en een vergunning van verblijf in het kader van gezinshereniging nict
kunnen worden geacht over voldoende middclen van bestaan te beschikken. De
relatic tussen het bestaansmiddelenvereiste en de TW is, voor zover mij bekend, nog nict aan de orde geweest bij de rechter.
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geheel niet in aanmerking komen voor uitkering of slechts recht op
uitkering kunnen genieten ten belope van 90% van de grondslag. 270
Soms ook heeft de koppeling een meer indirect karakter, in die zin
dat de vreemdeling pas terugvalt op het regime van een 'verminderde
rechtspositie' indian het nict-voldoen aan het bestaansmiddelenvereistedaadwerkelijk leidt tot een verandering van de verblijfsrechte-

lijke positie, als gevolg van het intrekken of niet-verlengen van een
verblijfstitel. Dit is het geval in Belgie, Duitsland en Nederland (ten
aanzien van vreemdelingen die een verblijfsrecht van meer dan drie
maanden hebben). Het moet in dit verband overigens worden benadrukt dat de bevoegde autoriteiten bij de intrekking en verlenging
van verblijfstitels, alsmede bij het uitzettingsbeleid vaak ruime discretionaire bevoegdheden toekomen. Zo valt bijvoorbeeld op dat in
Duitsland ten aanzien van onvrijwillig werklozen, ook zij die afhankelijk zijn geworden van de sociale bijstand, een beleid wordt gehanteerd waarbij de verblijfstitel van de werkloze niet wordt ingetrokken, ja zelfs kan worden verlengd om de betrokkene de gelegenheid
te geven opnieuw werk te zoeken. Er is alleen dan geen sprake van
een behoud of verlenging van de verblijfstitel indien het met hoge
mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat de betrokkene ook
op langere termijn geen uitzicht meer heeft op een nieuwe dienst271
In Nederland kwam tot voor kort de onvrijwillig
betrekking.
werkloze die reeds vijf jaar achtereen in Nederland arbeid in loondienst had verricht, in aanmerking voor een vestigingsvergunning,
zelfs indien hij zonder voldoende eigen middelen van bestaan was.
Werklozen die een kortere arbeidsduur in Nederland achter de rug
hadden, behielden normaal gesproken hun verblijfsvergunning voor de
rest van de jaarperiode, en kwamen daarna nog eenmaal voor verlening van de geldigheidsduur van 66n jaar in aanmerking.272 Recentelijk heeft het Nederlandse Ministerie van Justitie het beleid ten
270.

In Nederiand heeft de koppeling ten direct karakter t.a.v. personen
die op

voolwaarde van het bestaansmiddelenvereiste zijn toegelaten tot een verblijf
van drie maanden. Zoals we hebben gezien komt ecn toerist die in Ncderland
verblijft in het kader van de vrije termijn in principe in het gcheel nict voor
bijstand in aanmerking
271. Vgl. HAILBRONNER, K a.w., 401-402.
272. Zie
Vreemdelingencirculaire decl B 11, 7.3.2.2. onder a) en b). Zie voorts
circulaire van het Ministerie van SZW van 26 februari 1985, a.w. aantekening
7.
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aanzien van het voortgezet verblijf van werklozen echter restrictiever
geformuleerd. De verlenging van de verblijfstitel is thans gebonden
aan de voorwaarde dat men recht heeft op een uitkering krachtens de
WW en over voldoende eigen middelen van bestaan beschikt273; er is
hier dus sprake van een versterking van de rol van het bestaansmiddelenvereiste. 274
Nuanceringen wat betreft de gevolgen van het niet-voldoen aan het
bestaansmiddelenvereiste kunnen eveneens zijn ingegeven door een uit
oogpunt van humanitaire gronden ingegeven 'self-restraint' in het
uitzettingsbeleid, dan wel door de bescherming van nationale constitutionele of internationale grondrechten. Dergelijke nuanceringen laten
zich bijvoorbeeld duidelijk gevoelen indien er sprake is van gezins-

relaties in het gastland. 275

In de praktijk kan

de koppeling tussen

vreemdelingenrecht en bij-

standsrecht dus van haar scherpe kantjes zijn ontdaan; bijstandsafhankelijkheid hoeft niet per se te leiden tot een onmiddellijke
beeindiging van de rechtmatigheid van het verblijf, hetgeen tegelijkertijd impliceert dat de vreemdeling voor de doeleinden van het
sociale-bijstandsrecht een met nationale onderdanen gelijkgestelde
rechtspositie blijft toekomen. Wordt echter de verblijfstitel ingetrok-

ken of niet verlengd dan komt ook het recht op bijstand in gevaar.
Zo zal in Duitsland de werkloze wiens verblijfsvergunning is ingetrokken of niet meer verlengd onder het ongunstiger regime van § 120,
lid 2 BSHG komen te vallen. In Nederland zal, indien er geen sprake
meer is van een bewust gedogen van de betrokkene, in het geheel
geen uitkering meer worden verstrekt. Het meest verstrekkende gecirculaire van het Ministerie van Justitic, d.d. 30 juli 1990, Kenmerk
25399/90/DVZ, aangehaald in Migrantenrecht 1990, 203-204.
274. In dit verband zij nog een onderstreept dat ook cen uitkering krachtens de
TW niet wordt begrepen als eigen middelen van bestaan.
275. Zo vinden de mogelijkheden tot bdindiging van het verblijfsrecht van gezinsleden op grond van het feit dat het gezinshoofd niet langer aan het bestaansmiddelenverciste voldoet of op grond van het feit dat het gezinslid zelf niet
aan dit vereiste voldoet nadat de gezinsrelatie formeel is verbroken, belangrijke begrenzingen in het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals dat
o.m. in art. 8 van de Europesc Conventic tot bescherming van de rechten van
dc mens en fundamentele vrijheden is gegarandeerd. Zie hieromtrent vanuit
273. Zie

Nederlands perspecticf o.m. SIEENBERGEN, J.D.M., 'De Raad van State en
art. 8 ECRM', Migrantenrecht, 1990,37. Uitgebreide beschrijvingen van de
bescherming van het gezin in het vreemdelingenrecht vanuit nationaal- cn
internationaalrechtelijk perspectief vindt men in 1FIAILBRONNER, K, a.w.
(1989),220-274.
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volg van het niet-voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste is dat de
betrokkene daadwerkelijk wordt uitgezet, in welk geval van bijstandstoekenning natuurlijk in het geheel geen sprake meer kan zijn.
Zonder verder een volledig beeld te willen geven van allerlei mogelijke gevolgen van de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste,
kan worden geconstateerd dat dit vereiste een belangrijke begrenzing
vormt voor het eerder geschetste uitgangspunt dat rechtmatig verblijvende vreemdelingen in het bijstandsrecht een met nationale onderdanen gelijkstelde rechtspositie toekomt. In feite brengt dit vereiste

met zich mee dat een deel van de buitenlanders van de gelijkheid van
behandeling tussen eigen onderdanen en vreemdelingen wordt uitgezonderd. Dit laatste komt in de praktijk nog het sterkst tot uit-

drukking in het probleem dat vreemdelingen in het geheel van het
aanvragen van een bestaansminimumuitkering afzien, om op die manier
hun verblijfsrecht niet in gevaar te brengen. Een dergelijke houding

wordt nog eens in de hand gewerkt door het bestaan

van allerlei
administratieve en informatieve banden tussen uitvoerende instanties

van bestaansminimumuitkeringen enerzijds en vreemdelingenautoriteiten anderzijds. Dergelijke banden vloeien automatisch voort uit de
gesignaleerde koppeling tussen de onderhavige rechtsgebieden. 276
Soms wordt in de rechtshulpverlening de buitenlander met zoveel

woorden afgeraden om zich tot de uitkerende instanties te wenden 77;
ook kan het zijn dat de uitkerende instanties de betrokkene zelf wijzen op de verblijfsrechtelijke consequenties van het genieten van de
uitkering.278 De omvang van de bijzondere vorm van 'non-take up'
die de gesignaleerde koppeling tot gevolg heeft, is niet bekend, maar
het zal duidelijk zijn dat het niet tot incidentele gevallen beperkt
blijft.

276. Zie hieromtrent ook Hoofdstuk IV, (V).
277. Zie bijvoorbeeld Immigrants and the Welfare State, a

guide to your rights,
a.w., p. 176: 'Any 'person from abroad' claimant will also need to consider
very carefully whether it is wise to claim supplementary benefit since in most
cases this will lead to the DHSS liaising with the Home Office and the Home

Office examining whether your claim breaches any immigration rule requiring
self-maintenance or 'no recourse to public funds™ en verder op p. 196: 'If
you have no alternative and have to claim supplementary benefit, you should
stop claiming as soon as possible".
SCHULTE, B. en TRENK-HINTERBERGER, P., a.w. (1986), 449.

278. Vgl.
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V

Balans en kritische analyse

Op grond van het bovenstaande onderzoek zouden we het karakter
van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen
kunnen samenvatten in drie punten:

strikte toepassing van het territorialiteitsprincipe;
2 de mogelijke toepassing van nationaliteitscriteria; en
3 de koppeling bijstandsrecht - vreemdelingenrecht:
a een 'verminderde' rechtspositie van niet-rechtmatig verblijvende
1

vreemdelingen; en
b negatieve verblijfsrechtelijke consequenties van het genieten van
een bestaansminimumuitkering.

De toepassing van het territorialiteitsprincipe brengt met zich mee
dat geen recht op uitkering bestaat voor personen die zich buiten de
landsgrenzen bevinden. Dit principe wordt stringent toegepast, ook
ten aanzien van eventuele familieleden die zich in het buitenland
bevinden. Slechts in het kader van specifieke regels wordt de strikte
toepassing van het territorialiteitsbeginsel doorbroken. Zoals vermeld,
moeten we hierbij onderscheiden tussen regels voor tijdelijk verblijf
in het buitenland, regels voor eigen onderdanen die langdurig in het
buitenland verblijven en remigratieregelingen. Bij de regeling voor
tijdelijk verblijf in het buitenland gaat het om een soepele toepassing
van het territorialiteitsprincipe, waarbij korte periodes van afwezigheid geen invloed uitoefenen op het recht op uitkering. Het feit dat
uitkering bij tijdelijke afwezigheid niet onmiddellijk wordt beilindigd,

impliceert overigens niet dat uitkering daadwerkelijke naar het buitenland wordt overgemaakt; van een export van uitkering is dan ook
geen sprake. Op grond van de tweede groep van regelingen (voorkomend in Duitsland en Nederland) kunnen uitkeringen wel worden

getxporteerd, zij het dat het bij

deze

regelingen niet gaat om de

mogelijkheid om met behoud van uitkering naar een ander land te
vertrekken, maar om vormen van bijstandsverlening aan eigen onderdanen die in verband met een in het buitenland ingetreden behoeftesituatie vanuit het buitenland bijstand aanvragen. Bij regelingen in
het kader van (r)emigratie handelt het over een soort tussenvorm,
van
waarbij buitenlanders of kunnen worden ondersteund in de kosten
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hun verhuizing, of zelfs zoals het geval is bij de Nederlandse Experimentele Remigratieregeling, vanuit hun thuisland aanspraak op uitkering kunnen (blijven) maken.

De strikte toepassing van het territorialiteitsprincipe lijkt op het
eerste gezicht een weinig controversieel kenmerk van de rechtspositie
van migranten. We zouden de redenen hiervoor zelfs kunnen terugvoeren op het volkenrechtelijke uitgangspunt dat de bevoegdheid van
staten op wetgevend en uitvoerend terrein is beperkt tot personen,
zaken en gebeurtenissen binnen de erkende landsgrenzen. 279 Toch is
het meer gebruikelijk om de redenen van het beperkte territoriale
toepassingsgebied van de sociale bijstand te relateren aam de
doelstelling en het karakter van deze uitkeringsvorm zelf. Een veel
gehoord argument is in dit verband dat de uit de algemene middelen
gefinancierde bijstandsstelsels een uitdrukking vormen van de onderlinge solidariteit binnen de nationale gemeenschap. Nog afgezien van
de aanslag op het openbaar budget dat dit met zich mee zou brengen,
zou de samenleving niet bereid kunnen worden gevonden om deze
solidariteit uit te breiden tot personen die zich niet langer binnen de
nationale gemeenschap bevinden. Hier zien we inderdaad een opmerkelijk verschil met uit premies gefinancierde sociale-verzekeringsuitkeringen. Hoewel er ook ten aanzien van sociale-verzekeringsuitkeringen (logischerwijs) sprake is van een territoriale afl)akening van
het toepassingsgebied van de uitkeringsregeling, kunnen bepaalde
uitkeringen (met name pensioenen) niettemin veelal reeds op grond
van het nationale recht naar het buitenland worden geExporteerd.
Ook
redenen van uitvoeringstechnische aard kunnen hier overigens een rol
spelen. In tegenstelling tot pensioenen vereist de uitvoering van bestaansminimumregelingen, in verband met de toepassing van de middelentoets en het vaststellen van de behoeften van de betrokkene, een
voortdurende controle op de middelen en de gezinsomstandigheden van
de uitkeringsgerechtigde. De uitoefening van een dergelijke controle
bij een verblijf in het buitenland valt moeilijk te realiseren.280
Toch dient bij de hier aangehaalde argumenten niet uit het oog te
279. Vgl.

BROWNLIE, I., Principles of public international law, Oxford, 1979, 298;
GRAVESON, Conflicts of laws, London, 1974,81.
280. Zie in dit verband cchter ook de opmerkingen in Hoofdstuk VII, (ID, 4.2.
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worden verloren dat ze niet noodzakelijkerwijs van doorslaggevende
aard hoeven te zijn. Zo zou kunnen worden opgemerkt dat bepaalde
sociale verzekeringsuitkeringen die wel exporteerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in Nederland de AOW, evenzeer de uitdrukking vormen van
een onderlinge solidariteit binnen de nationale gemeenschap. Ook het
uitvoeringstechnisch bezwaar als zou een export van bijstandsuit-

keringen niet verenigbaar zijn met de noodzaak van controle van de
gezinsomstandigheden en middelen van de uitkeringsgerechtigde in het
buitenland is niet volledig sluitend. In ieder geval kan hier reeds
worden geconstateerd dat dit bezwaar in Duitsland en Nederland niet
in de weg heeft gestaan aan het creeren van een mogelijkheid van
bijstandstoekenning aan eigen onderdanen in den vreemde.
Deze kritische kanttekeningen confronteren ons met de dieperliggende
gronden voor de strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel in
bestaansminimumregelingen; een simpele verwijzing naar het 'eigen

karakter' van de sociale bijstand vanuit het historische onderscheid
tussen sociale bijstand en sociale verzekeringen valt al te gemakkelijk
ten prooi aan het proces van toenemende vervaging van de grenzen
tussen de beide vormen van inkomensbescherming. Vooral in het kader
van de vraag naar de exportabiliteit van bepaalde gemengde-prestatie281
regelingen, kan deze situatie soms pijnlijke vormen aannemen.
Het is bij het zoeken van een ratio voor de strikte toepassing van
het territorialiteitsbeginsel wellicht beter te volstaan met de eenvoudige constatering dat bijstandsuitkeringen in het algemeen niet

exportbaar zijn om van daaruit de vraag te stellen in hoeverre vanuit
een optiek van de internationale courdinatie van stelsels deze situatie
als bevredigend is te beschouwen, dan wel tot bepaalde spanningen
leidt. Zo kan worden gesteld dat in de situatie waarbij een groep van
staten gelijkelijk uitgaat van het beginsel dat alle ingezetenen die
niet over voldoende eigen middelen beschikken een bestaansminimum
wordt geboden, een export van bestaansminimumuitkeringen in feite
281. Zo is het bijvoorbecld niet duidelijk waarom uitkeringen krachtens de TW wdl,
en uitkeringen krachtens de IOAW en de IOAZ niet in het buitentand kunnen
worden genoten. Wat betreft de niet-exporteerbaarheid van de IOAW en de
IOAZ werd door de Regering overwogen dat dezc wetten volledig uit de overheidsmiddekn gefinancierde minimum-behoefteregelingen zijn in het kader
waarvan de rechtsplicht van de overheid nict verder reikt dan personen die in
Nederland verblijven (Zie TK, 1986-1987, 19260, mr. 24) Niet duidelijk is echter waarom deze overwegingen niet zouden opgaan voor de TW.
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van elke zin

is ontbloot. Vanuit dit perspectief vormt een strikte

toepassing van het territorialiteitsbeginsel niets anders dan de 10gische tussenstatelijke afbakening van de verantwoordelijkheid voor
het materiele welzijn van burgers. De internationale invalshoek biedt
ook een beter inzicht in het bestaan van regelingen zoals vervat in
art. 82 ABW en § 119 BSHG. Immers, het uitgangspunt van volledige
verantwoordelijkheid voor het materiele welzijn van alle ingezetenen,
vindt traditioneel, en ook nog in de thans geldende situatie, een
begrenzing voor vreemde onderdanen, al dan niet gekoppeld aan hun

verblijfsrechtelijke status. Zo bezien ligt aan de export van bijstandsuitkeringen voor eigen onderdanen wel degelijk een rationeel motief
ten grondslag.
Met deze laatste bespiegelingen zijn we reeds een stuk afgedaald naar
de grondslagen voor een coherent regime voor de co6rdinatie van
bestaansminimumuitkeringen. Voor verdere beschouwingen over de
territorialiteit van bijstandsstelsels zij dan ook verwezen naar hoofd-

stuk VII, waar de mogelijkheden voor een EG coOrdinatieregime van
bestaansminimumuitkeringen aan de orde worden gesteld.

Wat het tweede kenmerk betreft: de toepassing van het nationaliteitscriterium, is vastgesteld dat dit element alleen nog van betekenis is
in het kader van de drie besproken Belgische bestaansminimumrege-

lingen. Voor de OCWM-dienstverlening en de bestaansminimumregelingen in de andere landen is de potentitle rol van het nationaliteitscriterium volledig overgenomen door de koppeling bijstandsrechtvreemdelingenrecht.
Zoals vermeld, heeft de koppeling zowel een bijstandsrechtelijke als
een vreemdelingenrechtelijke component. Wat betreft het vreemdelingenrecht is geconstateerd dat in de huidige stand van het recht de
duur van het verblijf, of wellicht in ruimere zin de mate van integratie van de vreemdeling in de samenleving, bepalend is voor de mate
van nationale solidariteit met de behoeftige buitenlander. De grens
ligt hier voor alle onderzochte landen rond vijf jaar rechtmatig verblijf in het gastland. Na deze periode speelt het bestaansmiddelen-

vereiste in de nationale vreemdelingenwetgevingen nog slechts een
ondergeschikte rol, en zal er minder gauw sprake zijn van een verminderde bijstandsrechtelijke positie. Echter, personen die slechts
gedurende een relatief korte tijd in het gastland verblijf hebben
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gehad, zullen in geval van behoeftigheid geconfronteerd worden met
restrictieve bijstandsrechtelijke normen en uiteindelijk zelfs, moge-

lijkerwijs, met een uitzetting.
Wat de bijstandsrechtelijke component van de koppeling betreft, is
geconstateerd dat in alle landen, met uitzondering van de bestaansminimumregelingen in Belgie, rechtmatig verblijvende vreemdelingen
een volledig gelijkgestelde rechtspositie toekomt. Voor personen wier
rechtmatigheid van verblijf nog niet, of niet langer vaststaat, geldt
een verminderde rechtspositie. De rechtspositie van de hier onderscheiden groepen van personen vormt als het ware een compromis
tussen enerzijds het uitgangspunt van verantwoordelijkheid van de
staat voor het materitle welzijn jegens alle ingezetenen, en anderzijds het uitgangspunt dat niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen
van uitkering dienen te worden uitgezonderd. Dit compromis valt
sterker in het nadeel uit van de vreemdeling naarmate zijn vreemdelingenrechtelijke positie meer onzeker wordt; in het algemeen wordt
de meest kwetsbare positie ingenomen door vreemdelingen die illegaal
in het gastland verblijven, en ten aanzien van de situatie in Belgie,
Groot-Brittannie en Nederland toeristen en andere kort-verblijvers.
Afgezien van aperte noodsituaties zal voor hen hoogstens nog de weg
naar de nationale consul openstaan. Ook bestaat er in met name
Duitsland en Nederland een sterk verminderd bijstandsregime voor
asielzoekers.

De achtergronden van de koppeling zijn van diverse aard en niet
altijd gemakkelijk te doorgronden.282 Er is hier sprake van een conglomeraat van factoren en belangen die in meer of mindere mate een
rol kunnen spelen, en al dan niet expliciet worden uitgesproken.
De meest voor de hand liggende grond voor zowel de toepassing van
het bestaansmiddelenvereiste als de verminderde rechtspositie van
niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen ligt in de bescherming van

282. Een goede analyse van de achtergronden vanuit perspectief vindt men in
SWART, A.HJ.,Dc toelating cn uitzetting van vmemdelingen, Deventer, 1978,
241-252. Voor een toelichting vanuit Duits perspectief zie SCHULER, R., a.w.
(1988),775-779.
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de algemene middelen.283 Daarbij wordt vaak het argument gehanteerd
dat al te gunstige nationale voorwaarden een toeloop van buitenlan-

ders die zich aangetrokken voelen door het voorzieni
ngenniveau, met
zich mee zal brengen.284 We hebben gezien dat dit argument in de

jaren 80 opnieuw actueel is geworden bij de invoering van het verminderde rechtsregime voor met name de asielzoekers onder § 120
BSHG en de invoering van de ROA in Nederland. Voor zowel
de regering van Duitsland als die van Nederland bestond het voornaamste
motief voor deze regelingen in het voorkomen van een
aanzuigende
werking op asielzoekers door relatief gunstiger opvangsnormen. Enerzijds speelde hier de zorg dat het eigen land meer dan andere landen
voor de opvang van asielzoekers moet opdraaien,
anderzijds ook de
zorg dat asielzoekers uit 'valse moticven', met name van sociaal-economische aard, aan de deur kloppen.
Een ander traditioneel motief vloeit voort uit de opvatting dat ten
aanzien van vreemdelingen niet het eigen land, maar
het land

van

oorsprong verantwoordelijk is voor het bieden van financiele voorzieningen voor het levensonderhoud; slechts op basis van wederkerigheid met andere staten kan van dit beginsel worden
afgeweken. Deze
argumentatie herinnert sterk aan de voor-oorlogse situatie, waarbij
bijstandstoekenning aan vreemdelingen in belangrijke mate werd beheerst door bilaterale regelingen. Ze klonk
ook nog door bij de
totstandkoming van de ABW in 1963, in het kader waarvan vreemdelingen in beginsel van een subjectief recht op bijstand werden
uitgesloten; een uitzondering op dit beginsel kon aanvankelijk slechts
gestalte krijgen via het sluiten van internationale verdragen.
Een verwijzing naar het land van oorsprong als verantwoordelijke
283.

Vgl. SWART, A.HJ., a.w., 246 onder venvijzing naar dc overwegingen van de
Nederlandse wetgever bij de motivering van de redactie van art.
20, lid 3 GW,
waarin het recht op bijstand wordt beperkt tot Nederlanders; SCHULER,
R.,

a.w. (1989), 778.

284. Voor de Nederlandse regering vormde dit
argument bijvoorbeeld nog het motief voor het opnemen van cen nationaliteitsbeperking in art. 20, lid 3 van de
Grondwet, dat bepaalt dat Nederlanders hier te lande die nict in hun bestaan
kunnen voorzien een bij wet te regelen recht hebben
op bijstand van overheidswege Hieromtrent werd overwogen dat het toekennen van bijstand aan
iedere ingezetcne zou kiden -tot een enorme tocloop naar ons land van
vreemdelingen die in eigen land geen financiEle bijstand, of cen lagere dan
die in Nederland kunnen krijgen" . Zie M.vA.
op het wetsontwerp tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake sociate grondrechten; Bijl. Hand.
II 76/77, 13 873, nr. 7, p. 20.
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staat voor het materiele welzijn van vreemdelingen is thans nog
steeds gereflecteerd in het bestaansmiddelenvereiste in de vreemdelingenwetgeving. Bij een strikte toepassing impliceert dit vereiste
uiteindelijk dat vreemdelingen die niet in hun eigen middelen van
bestaan kunnen voorzien niet langer aanspraak kunnen maken op een
verblijfstitel in het gastland; de betrokkene dient zijn heil elders te
zoeken. Het bijstandsrecht sluit zich tegenwoordig slechts in zoverre
hierbij aan dat in beginsel voor de toekenning van uitkering de
rechtmatigheid van het verblijf vereist. In die omstandigheden worden
ter rechtvaardiging van het bestaan van een verminderd rechtsregime
voor niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen vaak nieuwe overwegingen naar voren gebracht. Zo wordt door de Nederlandse regering
het uitgangspunt gehanteerd dat vreemdelingen die conform de vigerende regelingen geen deel uit mogen maken van de Nederlandse
samenleving, in het algemeen uitgesloten behoren te worden van het
stelsel van collectieve voorzieningen285, een uitgangspunt dat altijd al
gold voor de ABW, en inmiddels ook is gaan gelden voor de IOAW,
IOAZ en WW.286 Wat de bijstand betreft, wordt daarbij vaak aangetekend dat het bijstandsbeleid niet mag conflicteren met het vreemde-

lingenbeleid: een illegaal verblijvende vreemdeling komt in beginsel
niet voor bijstandsverlening in aanmerking omdat dit het vreemdelingenbeleid zou doorkruisen en bij de betrokkene ongerechtvaardigde
verwachtingen zou wekken omtrent zijn voortgezet verblijf.287 Overwegingen ter rechtvaardiging van de bijstandsrechtelijke component
van de koppeling werden door de Belgische regering bij de invoering
van het verminderde regime ex art. 57, lid 4 van de OCMW-wet op
krachtiger wijze verwoord. Een beroep op de bijstand door vreemdelingen die wederrechtelijk in het Rijk verblijven, diende te warden
tegengegaan aangezien dit moet worden beschouwd als een "misbruik".288

285. Voor de achtergronden van deze bekidslijn, zie uitgebreid SIMON, HJ., 'Het
uitsluiten van illegak vreemdelingen van (semi-)overheidsvoorzieningen', NJB,
1987,429-434.

286. Zic art. 19, lid 1, sub g) nWW.
287. Zie bijvoorbeeld de Ministeritle circulaire Bijstandsverlening aan vreemdelingen, a.w., punt 9.
288. Zie de toelichting op de invocring van art. 57, lid 4, Parl. St. Kamer, 19831984, nr.756/21, 11.
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Op veel van de hierboven weergeven argumenten ter rechlvaardiging
van het bestaan van de koppeling kan het nodige worden afgedongen.
Bezien we bijvoorbeeld het argument van de bescherming van de
algemene middelen, dan rijst de vraag in hoeverre het perspectief van
een toevloed van hulpbehoevende buitenlanders die zich aangetrokken
voelen tot een relatief gunstiger voorzieningenniveau inderdaad enige
realiteitsgehalte toekomt, of slechts een spookbeeld is. Trekken we
een parallel met het vraagstuk van de motieven voor arbeidsmigratie,
dan lijkt het dat er op dit punt weinig reden voor bezorgdheid hoeft
te bestaan. Migratiesociologen zoals BOHNINGa; en in eigen land
MOLLE en VAN MOURIK290 hebben bijvoorbeeld aangetoond dat de
creatie van een vrije verkeerszone voor arbeidskrachten in de EEG,
niet heeft geleid tot een migratie van werknemers van de armere,
zuidelijke landen naar de rijkere noordelijke landen in de Gemeenschap. Verwachtingen dat onderdanen uit minder welvarende streken
zouden verhuizen naar streken waar sprake is van betere werk-

gelegenheidsmogelijkheden of van een gunstiger sociale-zekerheidsniveau, zijn hier niet uitgekomen. Van de andere kant dienen we ons
te realiseren dat tot dusver in de EEG nog geen sprake is geweest
van vrije verkeersmogelijkheden voor behoeftige migranten die niet in
hun eigen bestaan kunnen voorzien, en die niet beschikbaar staan
voor de arbeidsmarkt, dan wel niet op afzienbare termijn arbeid kunnen vinden. In relatie tot deze specifieke groep kunnen dus niet op
basis van gegevens uit het verleden, voorspellingen worden gedaan
over het migratiegedrag van personen in situaties waarin er sprake is
van een volledige interstatelijke bewegingsvrijheid, zonder voorwaarden omtrent het beschikken over voldoende middelen van bestaan.
Voegen we daaraan toe dat er evenmin sprake is van een algemeen
geaccepteerde theorie over de voorspelbaarheid van het migratiegedrag291, dan is het niet onbegrijpelijk dat staten bij wijze van
voorzorg en preventie barrieres opwerpen tegen een toevloed van
armlastige vreemdelingen en een mogelijk 'sociaaltoerisme'. Wel blijft
het de vraag waarom naast het vreemdelingenrecht mede het bij289. BOHNING, W.R., The Migration of Workers...., a.w.
290. MOLLE, W. en MOURIA, A. VAN, International movements of labour migration
under conditions of economic integration: the case of Western Europe", 1988.
291. Zie hierover PENNINX, R en MUUS, P., Grenzeloos
migreren na 1992?, 'sGravenhage, 1989, 1-10.
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standsrecht wordt ingeschakeld om dergelijke barrieres te realiseren.
In dit verband wordt wel het bezwaar geopperd dat als gevolg van de
bijstandsrechtclijke component van de koppeling de met de uitvoering
van het bijstandsrecht belaste diensten genoodzaakt zijn om bij de
toekenning van uitkeringen aan vreemdelingen niet alleen
bijstandsrechtelijke, maar ook vreemdelingenrechtelijke beleidsuitgangspunten in overweging te nemen, een situatie die als een onterechte vermenging van taken wordt beschouwd.292 De ambtenaren van
sociale diensten zullen zich een oordeel moeten vormen over de
rechtmatigheid van het verblijf van de vreemdeling, om van daaruit te
kunnen beslissen of tot bijstandsverlening kan worden overgegaan. Dit
leidt tot het opzetten van allerlei 'contactlijnen' en administratieve
verbindingen tussen sociale diensten en vreemdelingendiensten die
enerzijds de eerste in staat kunnen stellen tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen omtrent de actuele verblijfsrechtelijke status
van de aanvrager van uitkering, anderzijds echter ook de laatste
bewust of onbewust informeren over bijstandsverlening aan vreem-

delingen, hetgeen in het licht van het bestaansmiddelenvereiste in de
vreemdelingenwetgeving kan leiden tot een heroverweging van de
verblijfsrechtelijke positie. Op dit punt blijkt dat de ambtenaar van
de sociale dienst in een zeer dubbele positie verkeert. Aan de ene
kant is hij gehouden zich op te werpen als een vertrouwenspersoon
van de hulpzoekende vreemdeling, aan de andere kant loopt hij de
kans het vertrouwen te schenden indien hij ter verificatie van de

verblijfsrechtelijke positie van de betrokkene contact opneemt met de
vreemdelingendiensten.293 Als gevolg van de koppeling spelen sociale
292. In die zin o.m. CERMONI'S, L.,VAN DEN MARCK J. en TERWEUDEN, C.,
Illegalen komen niet hier..., a.w. 119; SIMON, HJ., 'Het uitsluiten van illegate

vreemdelingen..., a.w., 433; stichting Nederlands Centrum Buitenlanders in een
brief aan dc leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22 april 1988; GORDON, P. en NEWNHAM, A., Passport to benefits?,
a.w. 67 e.v.

293. In Belgit worden de OCMW's uitdrukkelijk aangespoord om bij het Ministerie

melding te maken van hulpverlening aan onwettig verbli»nde vreemdelingen.

Weliswaar dient deze melding te worden gedaan aan het Ministerie van Volksgezondheid, maar er is op gewezen dat de informatic in de praktijk makkelijk
kan worden doorgespeeld aan het Ministerie van Justitie (vgl. VERSCHUEREN,
H., 'Enkele actuele aspekten.....', a.w. 19). In de Bondsrepubliek moct de uitvoerder van de Soziathilfe op basis van § 76, lid 2 van de Gesetz zur Neuregelung des Auslfinderrecht uit eigen beweging op de hoogte stellen van de
bijstandsafhankelijkheid van de vmemdeling [vgl. o.m. BIRK UA., e.a., Bun-
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diensten aldus niet alleen een rol bij het gestalte geven aan een ontmoedigingsbeleid in relatie tot een voortgezet verblijf van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen, maar tevens bij het verschaffen van

informatie aan vreemdelingendiensten omtrent de staat van hulpbehoevendheid van vreemdelingen, en hun bijstandsafhankelijkheid. Inderdaad kan men zich afvragen in hoeverre deze rol eigen is aan de
uitvoering van de bijstandswetgeving, in het kader waarvan de beoordeling van de staat van hulpbehoevendheid en het bieden van een
bestaansminimum voorop behoren te staan.
Een ander bezwaar tegen de koppeling dat vaak wordt geuit, is dat
deze makkelijk uitmondt in een vorm van 'administratieve apartheid'.
Personen met een vreemde huidskleur of een afwijkend buitenlands
accent zouden op voorhand onder verdenking staan; zij dienen bij het
aanvragen van uitkering hun paspoort of verblijfsvergunning te tonen,
en worden geconfronteerd met onnodig restrictieve praktijken. In een
Britse studie met de retorische titel Passpon to benejits, Racism i,1

social secuno,294 wordt aan de hand van talloze casusposities die zijn
ontleend aan de rechtspraktijk, gepoogd het bestaan van een dergelijke administratieve apartheid in het Verenigd Koninkrijk aan te
tonen.

De bezwaren tegen de bijstandsrechtelijke component van de koppeling vinden een sterke tegenhanger in het argument van consistentie
van vreemdelingen- en bijstandsbeleid, of in de terminologie van de
Belgische regering, het voorkomen van misbruik van de sociale bijstand. Toch rijzen ook hieromtrent weer vragen, met name als we

ons realiseren dat deze koppelingsvorm in het algemeen geen rol
speelt voor de rechtspositie van migranten die afhankelijk zijn van
een sociale verzekeringsuitkering. Het traditionele argument voor een
gunstiger behandeling van gerechtigden van sociale verzekeringspresdessozialhilfegesetz...,

a.w.

(1990),

8431

In

Groot-Brittannie

worden claims

voor income support systematisch gerapportecrd aan de Home Office (vgl.
Immigrants and the welfare state..., a.w. 44. In Nederland is cr geen sprake
van een rapportcringsplicht als zodanig, maar wei zijn er zeer goede gronden
dat ook hier sprake is van 'alarmering' van de vreemdelingendiensten (dit
blijkt at uit het feit dat van de vreemdeling, onder bedreiging van een weigering van uitkering, toestemming wordt gevraagd om bij de vmemdelingendienst
actuele verblijfsgegevens op te vragen (vgl. hieromtrcnt de brief van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 15 februari 1990,
opgenomen in Migrantenrccht, 1990, 72)

294. Zie GORDON, P. en
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taties ten opzichte van bijstandsgerechtigden heeft te maken met het
feit dat de eerstgenoemde groep via het verrichten van arbeid, en
het betalen van premies een aanwijsbare tegenprestatie heeft geleverd
voor het recht op uitkering, en aan dit recht heeft 'meebetaald'. Voor
bijstandsgerechtigden zou dit niet opgaan omdat in de sociale bijstand
de band tussen de premie- of bijdragebetaling of voorafgaande arbeidsprestaties afwezig is. Een dergelijke argumentatie stuit opnieuw
op het proces van vervaging van de grenzen tussen de sociale bijstand en sociale verzekeringen, en met name ook de wijze van financiering van deze twee vormen van inkomensbescherming. De these dat
vreemdelingen via het betalen van belastingen evenzeer een bijdrage
leveren aan de financiering van bijstandsstelsels is in ieder geval
evenzeer verdedigbaar. 295

De bestaansgrond van de koppeling staat in veel landen ter discussie.
In het bijzonder valt in toenemende mate het argument te beluisteren
dat het bijstandsrecht niet een geeigend instrument is om de toeloop
van vreemdelingen te reguleren, en dat het beter zou zijn de toekenning van bijstand volledig te reguleren via territorialiteitscriteria. 296

Hoewel de nationale bestaansminimumuitkeringen al een heel eind op
weg zijn naar een volledige gelijkstelling tussen nationale en vreemde
onderdanen, is men tot dusver echter nog niet bereid gebleken deze
laatste stap te nemen.

295. SWART, A.HJ, a.w., 248; SCHULER, R., a.w. (1988), 778; NOORDAM, F., a.w. 54.
296. In deze zin bijvoorbeeld de leden van de PvdA-fractic in de Vaste Kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid bij de behandeling van het
wetsontwerp inzake de bijstandsverlening aan vreemdelingen, TK 1987-1988,
20459, nr. 4,4. Dc leden suggercerden dat het recht op bijstand gehecl moet
zijn gebaseerd op nationaliteitsneutrale criteria, in het bijzonder op het ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Nadat de PvdA echter zelf regeringsverantwoordclijkheid ging dragen moest dc kamerfractie bakzeil halen. Zie
voorts dc in voctnoot 292 van dit hoofdstuk aangchaalde publikaties
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De internationaalrechtelijke positie van migranten in
bestaansminimumregelingen

I
1

De invioed van internationale sociale-bijstandsverdragen
Algemeen

In de inleiding van dit werk is al vermeld dat internationale bijstandsverdragen hun wortels vinden in de traditie van de interstatelijke regulering van de verblijfspositie van armlastigen; oude, meestal
voor-oorlogse verdragen regelde de voorwaarden waaronder armlastige
vreemdelingen konden worden uitgezet of teruggeleid, en tevens de

voorwaarden waaronder de betrokkenen in het gastland in aanmerking
konden komen voor armenzorg.
De rot van de voor-oorlogse verdragen is thans vrijwel geheel overgenomen door het Europees Verdrag betreffende sociale en medische
bijstand (EVSMB), Parijs, 11 december 1953.1 Dit verdrag is ondertekend en geratificeerd door alle staten van de Raad van Europa, met
uitzondering van Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserlind.2 De werkingssfeer is aldus veel ruimer dan die van de communautaire sociaalrechtelijke bepalingen, en omvat ook de onderdanen van landen als
IJsland, Malta, Noorwegen, Turkije en Zweden. Bilaterale bijstandsverdragen bestaan nog weP, maar spelen eigenlijk uitsluitend nog een

rol wat de relaties met de staten betreft die geen partij zijn bij het
EVSMB. In het bijzonder kan hier worden gewezen op de verdragen
1953, Parijs, Trb. 1954, 100 en 200. Wijzigingen in de Billagen
tot en met 1982 zijn veivat in Trb. 1983, 26.
2. Malta is wet partij bij het Verdrag, maar is niet overgaan tot ratificatic van
het bij het verdrag behorende Protocol nopens de vluchtelingen.
3. Voor een overzicht, zie Social Assistance benefits..., a.w. 23. Het zij vermeld
dat de bilaterale bijstandsverdragen niet door het EVSMB zijn opgeheven,
maar slechts terzijde gesteld, althans voor zover ze voor de belanghebbende
een minder gunstig resultaat opleveren. Zie art. 18 EVSMB.

1. 11 december
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die zijn afgesloten tussen de Bondsrepubliek met respectievelijk
Oostenrijk en Zwitserland, die overigens in vergelijking met het
Europees Verdrag meer omvattende en meer gedetailleerde regels
bevatten.4 Nederland heeft na de oorlog geen specifieke bijstandsverdragen meer afgesloten.5

Hieronder wordt verder uitsluitend ingegaan op de inhoud en de betekenis van het EVSMB.
2

2.1

Het Europees Verdrag betreffende sociale en niedische bijstand

Totstandkoming en verdragsinhoud

Het EVSMB dient te worden beschouwd als de opvolger van een eerder multilateraal verdrag betreffende sociale en medische bijstand dat
reeds op 7 november 1949 in het kader van de Organisatie van Vijf
Mogendheden (Belgie, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), de voorloper van de latere West-Europese Unie, tot
stand was gekomen. Inhoudelijk gezien kwam dit verdrag vrijwel
geheel overeen met het latere EVSMB en de betekenis van de 'verdragsopvolging' lag dan ook met name in een uitbreiding van het
aantal betrokken staten.

De totstandkoming van het EVSMB kaderde in de algemene sociale
doelstelling van de Raad van Europa en meer specifiek het tot stand
brengen van een gelijkheid van behandeling van eigen en vreemde
onderdanen op sociaal terrein. Tegelijkertijd met het Verdrag kwamen
ook de Europese Interimovereenkomsten tot stand, die een gelijkheid
4. Zie Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ober die Fiirsorge fiir Hilfsbediirftige nebst Schlussprotokol, 17 maart 1953, Bonn (BGBI. Il, S. 31) en de Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Osterreich iiber FOrsorge und

Jugendwohlfahrtspflege, 28 december 1968 (BGBI. II S. 1)

5. Wel kan nog worden gewezen op een migratieverdrag dat door Nederland is
afgesloten met Australit (Den Haag, 1 juni 1965, Trb. 1965, 87), waarin in art.
17, sub 0 een bepaling is opgenomen waarin de Australische regering zich
verbindt binnen de wettelijk gesteld voorwaarden "uitkeringen van sociale
diensten" toe te kennen aan Nederlandse onderdanen. Blijkens de ministeri81c
circulaire Bijstandsverlening aan vreemdelingen, a.w. worden Australische
onderdanen als z. g.n. kerdragsvreemdelingen' aangemerkt in het kader waarvan een rechtsplicht tot bijstandstoekenning bestaat. Kennelijk wordt uit het
verdrag cen wederkerigheidsverplichting afgeleid.
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van behandeling van vreemde onderdanen in de sfeer van socialeverzekeringsregelingen pogen te realiseren.6

Het EVSMB gaat uit van een ruim bijstandsbegrip. Het is van toepassing op alle wetten en regelingen "op grond waarvan middelen van
bestaan en de voor hun toestand noodzakelijke verzorging worden
verschaft aan personen zonder voldoende middelen, met uitzondering
van premievrije pensioenen en uitkeringen aan slachtoffers van oorlog
of bezetting".7 De uitsluiting van niet-contributieve pensioenen impliceert evenwel dat bepaalde categorieen van gemengde-prestatieregelingen niet onder de werkingssfeer van het Verdrag komen; bij twijfel
hieromtrent kan worden teruggevallen op Bijlage I, waarin de Verdragsluitende Staten melding maken van de nationale regelingen die
onder het bijstandsbegrip vallen.
Een duidelijk onderscheid tussen sociale en medische bijstand wordt
in de omschrijving van het bijstandsbegrip niet gemaakt, maar dit is
voor de toepassing van het verdrag niet echt relevant. Wel is het van
belang dat in Gentve op 17 oktober 1980 een Europese Overeenkonist

met betrekking tot de verlening van medische hulp aan personen die

tijdelijk iii het buitentand verblijven, werd afgesloten.s Deze overeenkomst, waarbij zowel enkele Oost- als West Europese staten partij
zijng, geeft personen die tijdelijk in een andere staat verblijven, een
recht op medische hulp door het orgaan van de verblijfplaats volgens
de bepalingen van de door dit orgaan toegepaste wetgeving alsof de
belanghebbende onder dit orgaan ressorteerde. Het moet worden aangenomen dat wat de relaties tussen de staten betreft die de nieuwe
overeenkomst hebben geratificeerdio, de toekenning van medische
hulp aan onderdanen van een andere staat straks niet langer wordt
6. Europese Interim-Overcenkomst betreffende de regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden en Europesc Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor
ouderdom, invaliditeit en overlijden, Parijs, 11 december 1953, (Trb. 1954, 98,
99 en 198, 199).

7.

Zie art. 2, sub a), i) EVSMB.

8.

Tri). 1982, 49 en 1983, 3.

9. Het Verdrag is ondertekend door de Bondsrepubliek en de DDR, Hongarije,
Nederland, Noorwegen, Turkije, Zweden en Zwitserland.
10. Tot dusver hebben geratificcerd: de Bondsrepubliek en de DDR, Hongarije,
Nederland en Zweden.
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beheerst door het EVSMB, maar door de bijzondere bepalingen van de
overeenkomst. 11

Inhoudelijk wordt het EVSMB beheerst door twee grondbeginselen.
Het eerste is dat van het discriminatieverbod naar nationaliteit. In
art. 1 wordt aldus de aangesloten staten de verplichting opgelegd
vreemdelingen die rechtmatig op hun grondgebied verblijven en die
niet beschikken over voldoende middelen van bestaan, op gelijke voet
te behandelen met eigen onderdanen bij de toekenning van sociale en
medische bijstand. De bepaling biedt op bijstandsrechtelijk terrein een
vorm van internationale 'Vorteilsausgleichung'; bij het toekennen van
uitkeringen dienen buitenlanders hetzelfde te worden behandeld als
nationale onderdanen. Een adder onder het gras wordt echter gevormd
door het vereiste van rechtmatigheid van verblijf. Weliswaar brengt
art. 1 met zich mee dat vreemdelingen niet via de toepassing van het
nationaliteitscriterium van bijstand mogen worden uitgesloten, maar
discriminaties die voortvloeien uit een verminderd bijstandsregime
voor niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen worden niet door het
Verdrag bestreken. Hoogstens vindt dit laatste een begrenzing in het
feit dat het begrip 'rechtmatig van verblijf niet volledig aan het

oordeel van de Verdragspartijen overgelaten, maar in het Verdrag
zelf een nadere uitwerking hecft gevonden. Krachtens art. 11 behoort
het verblijf van de vreemdeling als rechtmatig te worden 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 verlengen brengt voor de

betrokkene niet een verval van het recht op bijstand teweeg, "indien
het verzuim uitsluitend aan zijn achteloosheid te wijten is". Ten
slotte wordt een duidelijke vuistregel geboden voor de uitvoerings11.
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Dit vloeit reeds voort uit de algemene volkenrechtelijke rcgel van voorrang
van later gesloten verdragen, en meer in het bijzonder uit art. 3, lid 1 van de
Overeenkomst waarin is bepaald dat in de betrekkingen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen, de overcenkomstige bepalingen van iedcre overeenkomst inzake sociale zekerheid worden vervangen, tenzij deze in gemeen
overleg tussen de Partijen wordt vermeld in bijlage II. De nieuwe overeenkomst wijkt o.m. van de bepalingen van het EVSMB af op het punt van de
mogelijkhcid van het creeren een vergoedingsregeling van de kosten tussen de
betrokken organen (vgl. art. 6 van dc Overcenkomst en art. 4 EVSMB).
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praktijk door te bepalen dat de rechtmatigheid van het verblijf pas
onrechtmatig wordt "op het ogenblik waarop een bevel tot verwijdering tegen de betrokken persoon is uitgevaardigd, tenzij schorsing
.
van de uitvoering wordt verleend„12

Wat de bijstandsverlening betreft, bepaalt het Verdrag ook dat de
kosten van bijstand aan een onderdaan van een van de Verdragsstaten
13
worden gedragen door de Staat die de bijstand heeft toegekend.

Een regeling voor een onderlinge vergoeding van de bijstandskosten,
zoals die wel bestaat in bepaalde bilaterale regelingen, is dus niet
opgenomen. Wel bevat het Verdrag een (enigszins zwakke) bepaling
omtrent verhaal van bijstand op personen die in een andere Verdragsstaat verblijven. Aldus wordt gesteld dat (voor zover hun wetten en
regelingen zulks toelaten) de Verdragsluitende Partijen zich verbinden
elkaar bij te staan "teneinde zoveel mogelijk verhaal van de volledige
kosten van bijstand te verkrijgen op derden, die financiBle verplichtingen hebben jegens de persoon die bijstand heeft genoten, of op
personen die verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van levens-

onderhoud van de betrokken persoon". 14

Het tweede grondbeginsel van het Verdrag is dat personen niet op
grond van het genieten van een bijstandsuitkering mogen worden

uitgezet. Art. 6 bepaalt dan ook dat een Verdragsluitende Partij een
rechtmatig verblijvende vreemdeling niet repatrieert 'om de enkele
reden dat hij bijstand geniet'. Een verwijdering op andere gronden
wordt niet door het Verdrag beinvloed. De bepaling lijkt te suggere-

ren dat het bestaansmiddelenvereiste in de vreemdelingenwetgeving
geheel opzij wordt gezet, maar wat in art. 6 zo edelmoedig wordt
aangeboden,

wordt in art. 7 voor

een belangrijk decl weer terug-

genomen. Er mag toch worden gerepatrieerd indien aan een drietal
voorwaarden is voldaan:

12.

Deze kwalificatics inzake de rechtmatigheid van het verblijf spelen eveneens
een rol bij het beoordelen van de in art. 7 gestelde minimum verblijfsvercisten voor het repatri8ringsverbod ex art. 6 EVSMB.

13. Vgl. art.
14. Vgl. art.

4
5

EVSMB.
EVSMB.
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- de vreemdeling heeft niet voortdurend ten minste vijf jaren verblijf gehouden op het grondgebied van de aangesloten staat, terwijl hij zich daar had gevestigd voordat hij de leeftijd van 55 jaar
had bereikt. Een periode van 10 jaar rechtmatig verblijf is vereist
indien de betrokkene zich na zijn 55ste levensjaar in het grondgebied vestigde;
- de vreemdeling mag niet in een gezondheidstoestand verkeren die
geen vervoer toelaat; en
- de vreemdeling mag geen 'nauwe banden" met het verblijfsland
hebben.

De eerder vermelde kwalificaties met betrekking tot het begrip rechtmatig verblijf gelden evenzeer voor het repatrieringsverbod van art. 6
EVSMB. Voorts bevat het Verdrag nauwkeurige bepalingen voor de
doeleinden van het bewijs van voortdurend verblijf in een aangesloten
staat.15 Ten slotte is bepaald dat elk tijdvak, gedurende hetwelk een
vreemdeling bijstand heeft genoten uit publieke fondsen, bij de berekening van de duur van het verblijf buiten beschouwing moeten blijven.

16

We zien hier dat het Verdrag niet zo ver gaat een volledig verbod op
uitzetting van vreemdelingen op grond van het genieten van sociale
bijstand in te stellen. Veeleer biedt het verdrag voorwaarden die de
toepassing van het bestaansmiddelenvereiste in de vreemdelingenwetgeving aan banden legt en nader reguleert. Voor het overige geldt
hoogstens nog de toevoeging dat de Partijen "slechts met de grootste
gematigdheid overgaan tot repatriering", en dan nog slechts wanneer
er "geen bezwaar op grond van humanitaire overwegingen bestaar.
Wordt toch tot repatriering van een vreemdeling besloten dan moeten
aan de echtgenoot en kinderen faciliteiten worden verleend om hem
te vergezellen.17 Echte harde juridische waarborgen worden door deze
bepalingen echter niet geboden.

Ten slotte zij hier nog vermeld dat een aantal Verdragsstaten voorbehouden hebben geformuleerd; hieronder ook de BelgiB, Duitsland,
15.
16.

17.
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Zie art. 7, sub b) en c) EVSMB.

Vgl. artt. 12 en

Zie art. 14
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Groot-Brittannie en Nederland. De voorbehouden zijn echter van zeer
marginale aard18, met een uitzondering voor Belgit; dit land houdt
zich het recht voor geen bestaansminimum toe te kennen aan onderdanen van andere Verdragsluitende Partijen. Opmerkelijk, want juist
hier had een Verdrag een belangrijke rol kunnen spelen.
2.2

De betekenis van het

EVSMB voor de

rechtspositie van migranten in

bestaansminimumregelingen

Hoewel het EVSMB in principe een belangrijke verbetering kan betekenen voor de rechtspositie van de migrant in bestaansminimumregelingen, mogen de gevolgen ervan voor de huidige rechtssituatie niet
worden overschat. Het nationaliteitscriterium als toekenningsvoorwaarde voor uitkering wordt door de werking van het Verdrag terzijde gesteld, maar de koppeling bijstandsrecht vreemdelingenrecht
wordt in essentie onaangetast gelaten. Enerzijds blijkt dit uit het
vereiste van de rechtmatigheid van het verblijf voor het verkrijgen
van gelijke rechten, anderzijds uit de mogelijkheid van repatriBring
van vreemdelingen (die niet aan bepaalde minimum verblijfsvereisten
voldoen) op grond van het genieten van een bijstandsuitkering. Bij dit
laatste is het opvallend dat de vereiste minimumperiode van verblijf
die in het kader van het repatrieringsverbod wordt gesteld, voor
normale gevallen is afgestemd op vijf jaar. Hiermee wordt de rol van
het bestaansmiddelenvereiste in de vreemdelingenwetgevingen, in ieder
geval in die van de vier welke in het vorige hoofdstuk zijn onderzocht, in grote lijnen gekopieerd. Van een daadwerkelijke doorbreking

18. Dc regering van de Bondsrepubliek heeft het voorbehoud gemaakt dat "indien
de Duitse wetgeving, vermeld in Bijlage I, voorziet in bijzondere subsidies en
scholing teneinde een persoon in staat te stellen cen mak 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 pan, is dc Regering
van de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd maar niet gchouden tot het verlenen
van dergelijke subsidies aan de onderdanen der andere Verdragsluitende Partijen". De regering van het Verenigd Koninkrijk houdt zich het recht voor
zich te bevrijden van de verplichting krachtens art. 1 ten aanzien van personcn, die kunnen worden gerepatricerd op grond van het bepaalde in art. 7,

maar die geen gebruik maken van de hun geboden faciliteiten bij repatritring
(met inbegrip van kosteloos vervocr tot de grens van hun land van herkomst).
Nederland heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van bijstandsverlening
aan woonwagenbewoners; de regering acht zich bevoegd, maar niet verplicht
om voor deze grocp tot bijstandsverlening over te gaan.
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van de vreemdelingenrechtelijke component van de koppeling kan
derhalve geen sprake zijn.

Voor zover in Verdragsstaten het botte nationaliteitscriterium hebben
vervangen door de meer genuanceerde koppeling heeft het Verdrag
duidelijk aan belang ingeboet. Wel blijft er nog een grensgebied
waarbinnen verschillen kunnen ontstaan tussen de Verdragsinhoud
enerzijds en het relevante nationale recht anderzijds, waardoor het
voor bijstandsgerechtigden zinvol wordt zich op het Verdrag te beroepen. Bezien we de relevante jurisprudentie in de door ons onderzochte staten, dan blijkt echter dat de resultaten van een dergelijk
beroep zeer mager kunnen uitvallen. Zo wordt bijvoorbeeld door het
Duitse Bundesverwaltwigsgericht het repatrieringsverbod van art. 6
EVSMB zo uitgelegd dat bijstandsafhankelijkheid op zich weliswaar
niet mag leiden tot een uitzetting van een vreemdeling maar wel tot
een niet-verlening van de Aufenthaltserlaubnis.19 Uiteindelijk mag de
betrokkene dan toch worden gerepatrieerd, niet zozeer op grond van
de bijstandsafhankelijkheid zelf, maar op grond van het feit dat hij
zonder geldige vergunning op het grondgebied van Duitsland verblijft.
De uitspraak van het gerecht is in de Duitse literatuur zwaar aangevallen als berustend op een verkeerde lezing van de Verdragsbepalingen en onverenigbaar met de oorspronkelijke verdragsbedoelingen. 20
Ondanks de kritiek in de rechtsleer wordt echter in de uitvoeringspraktijk van de meeste Deelstaten bij het al dan niet verlengen van
een verblijfsvergunning met art. 6 EVSMB geen rekening gehouden. 21

19.

20.

21.
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Zie BVerwG 24 juni 1982, BVerwGE 66,29.
Zelfs HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 116-116, die zich in zijn commentaar in
vergelijking met andere auteurs vaak behoudend opstelt, kan zich nict met de
lezing van het BVerwG verenigen. Wel voert hij als cen mogelijke vcrschonende omstandigheid aan dat ook in andere Vetriragsstaten mogelijkerwijs
sprake is van een restrictieve uitleg van de bepalingen van het EVSMB. Er is
dan sprake van een "Bedeutungswandel' van de Verdragsbepalingen, en het
principe van wederkerigheid zou dan met zich mecbrengen dat de Bondsrepubliek bij de algemene verdragspraktijk mag aansluiten. Hiermee heeft de
auteur zich echter weer de kritiek op de hals gehaald van SCHULER, A a.w.
(1988), 782, die stelt dat afgezien van het onwaarschijnlijke geval dat een
verandering van de verdragsinhoud is aan te nemen, een met de uitgangspunten van het Verdrag strijdige praktijk in andere Staten beantwoord kan
worden met volkenrechtelijke middelen, m.n. verdragsopzegging.
Vgl. HAILBRONNER, a.w. (1989), 114.
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Ook in Nederland zijn uitspraken gewezen die bepaald niet getuigen
van een ruimhartige uitleg van het EVSMB. Zo oordeelde de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State in 1979 in een beroep tegen een
niet-verlenging van een verblijfsvergunning, dat de appellant zich niet
met succes op art. 6 van het Verdrag kon beroepen omdat deze bepa-

ling geen betrekking heeft op verlengingen van vergunning, maar
uitsluitend op uitzettingen, en voorts omdat de grond voor de weigering van de verlening niet uitsluitend voortvloeide uit het feit dat de
betrokkene een uitkering uit de openbare kas ontving maar vooral
dat hij niet meer voldeed aan de beperking van de verblijfsvergunning
(de vergunning was verleend voor het verrichten van arbeid in loondienst terwijl de betrokkene inmiddels drie jaar werkloos was). 2 Het
eerste argument als zou art. 6 uitsluitend betrekking hebben op uitzettingen, is in feite hetzelfde als dat van het Bundesvenvaltungsge,icht; in latere uitspraken waarin de rechtmatigheid van een weigering een verblijfsvergunning te verlengen aan de orde was, werd dit
argument echter niet langer gehanteerd23, zodat kan worden gehoopt
dat de Afdeling inmiddels van de leer is afgestapt. Het tweede argument kan niet zozeer worden beschouwd als onverenigbaar met de

Verdragsbepalingen. Art. 6, sub b) bepaalt inderdaad dat het repatritringsverbod geen afbreuk doet aan het recht tot verwijdering om
anderen redenen dan bijstandsafhankelijkheid. Wel illustreert de uitspraak hoe makkelijk het repariEringsverbod in de praktijk omzeild
kan worden.

Ook kwetsbaar voor nationale restrictieve interpretaties is het Verdrag op het punt van het vereiste van rechtmatig verblijf voor het
recht op gelijkheid van behandeling en het repatrieringsverbod. Op
grond van het Verdrag wordt als rechtmatig verblijvend beschouwd de
persoon ten aanzien van wie een verblijfs- of soortgelijke vergunning
van kracht is, welke op grond van de wetten en regelingen van het
betrokken land vereist is (art. 11, sub a) EVSMB), terwijl het verblijf
tot verwijpas onrechtmatig wordt op het ogenblik waarop een bevel
wordt
uitvoering
schorsing
van
de
dering is uitgevaardigd, tenzij
RvS, Afdeling Rechtspraak 26 maart 1979, RV 1979/55, met noot onder redactie van SWART, A. en GROENENDIJK, C.
23. Zie o.m. RvS, Afdeling Rechtspraak 11 juni 1987, RV 1987/87 met noot van
22.

GROENENDIJK, C.
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verleend (art. 11, sub b) EVSMB). Deze kwalificaties scheppen voor
bepaalde groepen van vreemdelingen echter geen volledige helderheid.
Wat is bijvoorbeeld de positie van personen die zijn toegelaten voor
de vrije termijn van drie maanden; ... van gedoogden die ondanks het
feit dat zij niet beschikken over een geldige vergunning, desalniettemin niet worden uitgezet; ... van asielzoekers die in het land verblijf mogen houden in afwachting van een beoordeling van hun asielaanvraag?

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, komen

deze groepen naar nationaalrechtelijke maatstaven veelal niet een met
nationale onderdanen gelijkgestelde positie toe.
Indien men trouw wil blijven aan de doelstellingen van het Verdrag,
dient de uitsluiting van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen
van het discriminatie- en repatrieringsverbod te worden beschouwd
als een uitzondering in het kader waarvan de kwalificaties zoals vervat in art. 11 niet te eng mogen worden geTnterpreteerd. In het bij-

zonder zou een redelijke verdragsuitleg met zich meebrengen dat de
rechtmatigheid van het verblijf pas vervalt op het moment dat een
last tot uitzetting wordt gegeven en uitgevoerd. Tot een dergelijke
uitleg is men echter niet altijd bereid. Het Bundesvenvaltungsgericlit
kwam bijvoorbeeld tot de conclusie dat een Turkse asielzoeker op
grond van het Verdrag geen recht op gelijkheid van behandeling kon
claimen.24 Het Gerecht baseerde zich hierbij onder meer op Bijlage
III van het Verdrag, welke een lijst van bewijsstukken die door de
Lid-Staten worden erkend als bewijs voor verblijf als bedoeld in art.
11 van het Verdrag, bevat. Door de Bondsrepubliek zijn hierin op
basis van een in 1979 eenzijdige afgekondigde verklaring als bewijsstukken opgevoerd een verblijfs-of vestigingsvergunning. Een 'Aufenthaltgestattung' voor asielzoekers wordt evenwel niet genoemd. De
aanknoping bij de Bijlage was naar het oordeel van het Gerecht ge-

rechtvaardigd in het licht van de 'Grundsatz der souveriinitatsschonenden Auslegung' van verdragen. Dit beginsel zou het niet toelaten dat 'unter AuBerachtlassung der Vielfalt der von Staat zu Staat
verschiedenen

aufenthaltrechtlichen Regelungen Aufenthaltsgewahrungen jedweder Art ohne Rucksicht auf ihre Ausgestaltung und Trag24.

Zic BVerwG 14 maart 1985, BVErwGE 71, 18. Ook deze uitspraak is in de
Duitse rechtsliteratuur hevig omstreden. Voor verwijzingen, zic SCIIULER, R,
a.w. (1988), 772, voetnoot 74.
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weite im nationalen Recht Pauschal fur die Annahme des Erlaubtseins
• 25
des Aufenthalts im fursorgerechtlichen Sinne genugen .
In Nederland is de jurisprudentie op het gebied van de invulling van
het begrip rechtmatig verblijf minder restrictief. Zoals is beschreven
in het vorige hoofdstuk, is onder invloed van de jurisprudentie de
groep van vreemdelingen ten aanzien van wie een rechtsplicht tot
bijstandsverlening wordt aangenomen, gestaag uitgebreid. Parallel met
deze ontwikkeling zijn uitspraken gewezen waaruit kan worden afge-

leid dat in ieder geval als rechtmatig in de zin van het Verdrag worden aangemerkt alle fasen van aanvraag, herziening en beroep betreffende een verblijfsvergunning.26 Door de Kroon is zo ook een Turkse
asielzoeker die in afwachting was van een beslissing tot herziening
van een weigering hem als vluchteling toe te laten, als begunstigde
van het EVSMB aangemerkt.27 Enige onduidelijkheid bestaat er nog
ten opzichte van de positie van vreemdelingen wier verblijf niet langer wordt gedekt door een verblijfstitel, maar ten aanzien van wie nog
geen uitvoering wordt gegeven aan een bevel tot uitzetting. Door de
Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een
uitspraak gewezen waaruit kan worden afgeleid dat deze groep even25. Zelfs een dergelijke 'souverb:nit tsschonende Auslegung' kan de restrictieve
interpretatie van het BVer#G m.i. niet rechtvaardigen. Uit de systematiek van
het Verdrag blijkt immers duidelijk dat de bewijsstukken vermeld in Bijlage
III uitsluitend een rol spelen voor het bepaten voor het aanvangstijdstip van
het tijdvak van verblijf zoals vermeld in art. 7, sub a) onder (i), en niet voor
dc vmag of het verblijf als rechtmatig is te beschouwen voor de doeleinden
van artt. 1 en 6 jo. art. 11 EVSMB (tot een vergelijkbaar standpunt komt
GROENENDIJK, C. in een noot bij de uitspraak van de RvS, Afdeling Rechtspraak 11 juni 1987, RV 1987/87). Voor cen kritick op de uitspraak van het
BVerwG zie verder HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 990 e.v. De auteur brengt
echter ook rechtvaardigingsgronden aan, m.n. dat tijdens het afsluiten van het
EVSMB de later ontstane 'asielproblematiek' niet door de Partijen was voorzien. Tegen deze redenering worden echter opnicuw volkenrechtelijke bezwaren aangevoerd door SCHULER, R., a.w. (1988), 773-774.
26. Vgl. o.m. De JONG, I., 'De ROA en het recht op Bijstand voor Asielzoekers',
a.w., 125; zie voorts KB. 6 juni 1980, nr. 25, RV 1980/92 en RvS, voorzitter
Afdeling Rechtspraak 3 juni 1980, RV 1980/94 en de opmerkingen die hierbij
zijn gemaakt in een noot onder redactie van SWART, A. en GROENDENDIJK,C.
27. Zie o.m. KB. 6 juni 1980, nr. 25, RV 1980/92. liet ging in deze zaak om een
Turkse asielzoeker die cen aanvraag voor bijstand had ingcdiend, hangende
het verzock om herziening van de weigering hem als vluchteling toe te laten.
Interessant is nu de vmag of de ROA als voorliggende voorziening van de
ABW aan asiclzoekers uit cen van de Verdragsluitende Partijen (m.n. Turken)

kan wor(len tegengeworpen. De rechtspraak heeft zich hierover nog niet uitte worden
gelaten. Volgens DE JONG, I., ibidem, dient de vraag ontkennend

beantwoord.

213

HOOFDSTUK V

eens de bescherming geniet van de Verdragsbepalingen28, maar het

Hof van Arnhem kwam tot een tegenovergesteld conclusie. 29
Zeer loyaal is de Britse uitleg van de bepalingen van het EVSMB:
onderdanen van de landen die gebonden zijn aan het Verdrag zijn
uitgezonderd van de status als "persons from abroad", waarmee van
enige verminderde uitkeringsnormering op het gebied van income
suppon geen sprake kan zijn.30

De illustraties van enkele restrictieve rechterlijke uitspraken confronteren oils met een algemeen probleem van naleving van internationale
verdragen. Anders dan het geval is voor het recht in de communautaire rechtsorde, is de uitleg van veel internationale verdragen in
laatste instantie niet in handen van een internationaal rechterlijk
college dat over een verdragsconforme en voor de aangesloten staten
uniforme toepassing kan waken, maar door nationale rechters. Bij
wrijvingen tussen verdragsverplichtingen en het nationale recht zijn
deze niet altijd bereid een verdrag de voorkeur van de twijfel te
geven. Door het Duitse Bundesverwaltwigsgen'cht wordt een "souveranitatsschonende' (lees: restrictieve) uitleg zelfs als een normatief
beginsel voorgeschreven. In deze omstandigheden kan de rol die het
EVSMB in grensgevallen nog kan spelen, makkelijk worden ondergraven.

Uiteindelijk staat de vreemdeling geen enkele rechtsmiddel open tegen
een restrictieve rechterlijke uitleg van de bepalingen van het Verdrag. Hoogstens kan onder vigeur van art. 20 EVSMB een Verdragsluitende Partij een andere Partij tot de onderhandelingstafel roepen,
en verder een geschil ter arbitrage voorleggen aan een scheidsrechte-

lijk orgaan. Dit

is

echter in de geschiedenis van het Verdrag nog

nooit voorgekomen.
28.

RvS, voorzitter Afdeling Rechtspraak 3 juni 1980,

29. HofArnhem
30.
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10 maart 1980,

RV 1980/95.

RV 1980/94

Zie Income Support (General) Regulations 1987, Section 21(3)(a). Opmerkelijk
is daarentegen dat het repatriEringsverbod in de Britse uitvoeringspraktijk
kennelijk nauwelijks cen rol speelt. In icder geval zijn in de Immigration
Rules HC 169 geen bijzondere bepalingen opgenomen ter uitvoering van art. 6
EVSMB en ook is dit artikel (voor zover ik heb kunnen nagaan) niet aan de
or(le gekomen in de rechtspraak. Handbocken bieden evenmin enig uitsluitscl.
Hct zij hier nog vermeld dat voor zover mij bekend in Belgit het EVSMB tot
dusver in het geheel geen rot heeft gespeeld in de rechtspraak of in de discussie over de rechtspositic van migranten in de bijstand.
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II

1

De invloed van coOrdinatieverdragen inzake sociale zekerheid

Algemeen
tussen sociale bijstand en sociale verzekeringen ook tot uitdrukking komt in de internationale regulering van de sociale-zekerheidsrechten van migranten.

Het is al gesteld dat het historische onderscheid

Terwijl er enerzijds een traditie van bijstandsverdragen bestaat, uitmondend in het hierboven besproken EVSMB, zijn er anderzijds verdragen tot ontwikkeling gekomen die betrekking hebben op bescherming van sociale-verzekeringsrechten van migranten, uitmondend in
het huidige uitgebreide netwerk van internationale verdragen inzake
de co8rdinatie van sociale zekerheid. De dichotomie sociale bijstandsociale verzekering zoals die tegenwoordig dus nog steeds bestaat op
verdragsrechtelijk gebied, blijkt meer specifiek uit de omschrijvingen
van het materiele geldingsbereik van internationale co8rdinatieverdragen. In navolging van ILO Conventie nr. 102 betreffende minimumnormen inzake sociale zekerheid 1 wordt bij deze omschrijvingen
meestal aangesloten bij een aantal limitatief opgesomde risico's die
traditioneel worden gedekt door sociale-verzekeringsstelsels. Aangezien het sociale-bijstandsrisico van 'behoeftigheid' of 'bestaansonzekerheid' als zodanig niet in deze opsomming voorkomt, vinden
coardinatieverdragen geen toepassing op sociale-bijstandsstelsels, in
de zin van de werkdefinitie van ons onderzoek.32 In veel coilrdinatieverdragen is de sociale bijstand zelfs expliciet van het materiele
geldingsbereik uitgesloten.33 De definitring van het materiele toepassingsgebied met referentie naar de takken van sociale verzekering
heeft echter niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat 'gemengde-prestatieregelingen' buiten de werkingssfeer van coilrdinatieverdragen vallen.
Immers, deze regelingen kunnen veelal wel tot bepaalde traditionele
31.

28 juni 1982, Gendve, Trb. 1953, 129.

32.
33.

Zie hierboven Hoofdstuk III, (II), 3.
Zie bijvoorbeeld Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, 14 december 1972,
Parijs, Trb. 1976, 54 en 58, art. 2, lid 4; en voorts o.m. de bilaterale verdragen die door Nederland zijn afgesloten met Canada, 26 december 1987, Den
Haag, Trb. 1987, 66, art. II, lid 4; met Joegoslavie, 11 mei 1977, Bclgrado, Trb.
1977, 256, art. 2, lid 3; met Kaapverdie, 18 november 1981, Den Haag, Trb.
1982, 20, art. 2, lid 3, met Zweden, 14 december 1972, Parijs, Tri). 1976, 54 en
58, art. 2, lid 4; cn Isra81, 15 april 1984, Jeruzalem, Trb. 1984, 65, art. 2, lid
5.
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risico's worden herleid, bijvoorbeeld ouderdom, arbeidsongeschiktheid
of werkloosheid.
Potentieel kan de toepassing van co8rdinatieverdragen op gemengdeprestatieregelingen verstrekkende gevolgen hebben. Denken we bijvoorbeeld aan bepalingen die de export van pensioenen mogelijk
maken; deze zouden een abrupte doorbreking van de strikte toepassing
van het territorialiteitsbeginsel in bepaalde gemengde-prestatieregelingen met zich meebrengen. Bepalingen inzake de samentelling van
tijdvakken zouden, indien deze mede betrekking hebben op tijdvakken
van wonen, mogelijkerwijs de betekenis van minimum
woonplaatsvereisten terzijde kunnen stellen. Een ander belangrijk rechtsgevolg
zou kunnen zijn dat nadelen die voortvloeien uit een verminderd
rechtsregime voor niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen, worden
opgeheven. Internationale coilrdinatieverdragen kennen namelijk geen
voorwaarden omtrent de rechtmatigheid van het verblijf van betrok-

kenen. Het in

deze verdragen opgenomen discriminatieverbod kan
aldus met zich meebrengen dat personen niet op grond van hun verblijfsrechtelijke status anders mogen worden behandeld dan nationale
onderdanen. 4
Toch dient te worden begrepen dat de toepassing van co6rdinatieverdragen op gemengde-prestatieregelingen verre van eenvoudig is. De
problemen beginnen reeds bij de toepasselijkheid van de verdragen.
Soms worden bepaalde regelingen met toch zoveel woorden van het
materiele geldingsbereik uitgesloten. Vaak ook houden staten zelf
bepaalde gevoelige uitkeringsregelingen buiten de toepassingssfeer,
bijvoorbeeld eenvoudig door deze niet op te nemen in een verdragsbijlage waarin de wettelijke stelsels worden opgesomd. Indien de omschrijving van het materieble geldingsbereik een expliciete uitsluiting
van de sociale bijstand bevat, kan een dergelijke handelwijze
nog
eens worden gerechtvaardigd door crop te wijzen dat een bewuste
regeling in feite moet worden beschouwd als een van sociale bijstand.

34. Tot een dergelijke gevolgtrekking in rclatie tot art. 8 van het Europees Vcrdrag inzake sociale zekerheid kwam ook de Centrale Raad van Berocp in een
zaak die handelde over de weigering om een WWV-uitkering
toe te kennen
aan een in Nederland illegaal verblijvende Turkse onderdaan. CRvB 25 oktober
1983, RV 1984/90. Zie voorts voor uitspraken met een soortgelijke strekking:
RvB Rotterdam 2 juli 1987, WWV 1985/1994, MR 1988/6 en RvB Amsterdam 19
oktober 1990, MR 1991/16 met commentaar VONK G.
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Ook indien status ratione materiae van een gemengde-prestatieregeling
niet in het geding is, kan de toepassing van de bepalingen van co6rdinatieverdragen op problemen stuiten. Multilaterale verdragen bevatten vaak bepalingen die wat non-contributieve prestaties betreft de
toekenning van rechten koppelen aan bepaalde minimumperiodes van

verblijf in het gastland. In weer andere verdragen komen minimum

woonplaatsvereisten niet voor, maar dit laat onverlet de mogelijkheid
om dergelijke stelsels aan een speciale behandeling te onderwerpen
wat bepaalde coilrdinatietechnieken betreft.
Hieronder wordt verder ingegaan op de problematiek van gemengdeco8rdinatieverprestatieregelingen in het kader van internationale
meer inzicht gegedragen inzake sociale zekerheid. Allereerst wordt
kort
worden
ingegaan op de
ven in deze problematiek, en vervolgens
betekenis van de verdragen voor de rechtspositie van migranten die
afhankelijk zijn van een gemengde prestatie.

De plaats van gentengde-prestatieregelingen binnen inteniationale
coordinatieverdragen inzake sociale zekerlieid

De term 'gemengde-prestatieregeling' zoals deze bij wijze van werkdefinitie in dit onderzoek is ingevuld, heeft in het internationale
door toedoen
sociale-zekerheidsrecht pas meer recentelijk, met name
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, een bepaalde inhoud gekregen. De term wordt echter
ie-instrumenten.
als zodanig niet gehanteerd in internationale co6rdinat
onderscheid
een
traditioneel
ale
Veeleer maken internation
verdragen
waarbij
de laatsten
tussen contributieve en niet-contributieve stelsels,

niet van de werkingssfeer worden uitgesloten, maar onderworpen aan
bepaalde restrictieve voorwaarden.

Voor de Tweede Wereldoorlog ging het bij niet-contributieve prestaties niet noodzakelijkerwijs om uitkeringsregelingen die overeenkomsten vertoonden met de toenmalige stelsels van armenzorg, zoals
dat thans met gemengde prestaties het geval is in relatie tot de sociale bijstand. De term dekte immers ook bepaalde stelsels die eventueel zonder onderzoek naar de bestaansmiddelen aan betrokkenen
duidelijke afgebakende individuele rechten verleenden, bijvoorbeeld de
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pensioenstelsels in de Scandinavische landen of het voor-oorlogse
Britse ouderdomspensioen. Het onderscheid tussen niet-contributieve
stelsels en armenzorg was dus in het licht van het
eigen karakter van
de onderscheiden vormen van inkomens
bescherming niet ongerechtvaardigd, en hoefde ook nict te leiden niet tot serieuze afbakenings-

problemen.

Met de opkomst van de hedendaagse gemengde-prestati
eregelingen, en
tegehjkertijd de ontwikkeling van de sociale bijstand tot de volwaardige bestaansminimumregelingen zoals we die nu kennen, is het
onderscheid tussen sociale bijstand enerzijds en al dan niet contributieve sociale-zekerheidsprestaties anderzijds onder
spanning komen te
staan. Moeten gemengde-prestatieregelingen
als
niet-contributieve
nu

sociale-zekerheidsprestaties worden beschouwd, die mede op basis van

een aanknoping bij een van de traditionele sociale risico's binnen
co6rdinatieverdragen zijn onder te brengen, of zijn ze in het licht
van de gelijkenis met de sterk geevolueerde
bijstandsstelsels als sociale bijstand aan te merken in de zin van het EVSMB?

Het blijkt dat gemengde prestaties in het algemeen

geen onderdak
hebben gevonden in het EVSMB. Klaarblijkelijk
gaan de Verdragsluitende Partijen, op basis van bepaaide nationale indelingswijzen of een
specifieke invulling van het begrip niet-contributieve pensioenen, uit

van een beperkt bijstandsbegrip. Bezien we
Bijlage I van dit verdrag,
waarin de Staten een opsomming geven van de
wettelijke regelingen
die onder het Verdrag vallen, dan blijkt het hier vaak uitsluitend te
gaan om stelsels die kunnen worden aangemerkt als de juridische
opvolger van de traditionele stelsels van armenzorg, maar niet specifieke regelingen die op basis van de criteria van onze werkdefinitie
als gemengde prestaties kunnen worden
aangeduid (dat wil zeggen:
regelingen die overeenkomsten vertonen met de sociale bijstand maar

die te herleiden zijn tot een van de traditionele sociale
risico's).35
35.

Belgie vermeldt de OCMW-dienstverlening en het bestaansminimum (deze laatste wordt echter bij wijze van voorbehoud weer van de

werking van het

Verdrag uitgezonderd!), maar nict het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en
de tegemoetkomingen aan gehandicapten; de Bondsrepubliek refereert naar het
BSHG, maar nict naar het stelsel van Arbeitslosenhilfe, en evenmin naar het
uit de algemene middelen gefinancierde en deels inkomensafhankelijke 'Kinder-
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Een algemene gevolgtrekking is dat de migrant die een beroep doet
op een gemengde-prestatieregeling, vaak is aangewezen op de bescherming van coardinatieverdragen. Hiermee is echter nog niet ge-

zegd dat de co6rdinatieverdragen in alle gevallen op gemengde-prestatieregelingen van toepassing zijn. Zoals vermeld, kunnen de nodige
belemmeringen voor een dergelijke toepasselijkheid worden opgeworpen, soms door regelingen expliciet uit te sluiten, soms door ze
niet in daarvoor bestemde verdragsbijlagen te vermelden. Bilaterale
verdragen bieden veelal geen uitsluitsel aangezien hierin ter bepaling
van de materiele werkingssfeer vaak uitsluitend bepaalde takken van
sociale zekerheid worden opgesomd, zonder dat de regelingen zelf in
een bijlage hoeven te worden vermeld. 6
Algemeen geldende opmerkingen over de toepasselijkheid van co8rdinatieverdragen kunnen moeilijk worden gemaakt. Wat de Europese
multilaterale verdragen betreft, in het bijzonder de Interimovereenkomsten, het Verdrag inzake de sociale zekerheid van Rijnvarenden
en de Europese Overeenkomst inzake sociale zekerheid vinden we in
de Bijlagen inderdaad een groot aantal regelingen van een gemengd
karakter37, maar tegelijkertijd voorbehouden of Bijlagebepalingen
waarin de toepassing van de verdragen op gevoelige regelingen wordt

Famille et de l'Aide
Sociale, maar nict naar de uit deze wet gelichte 'en in de Code de la Sdcuritd Sociale opgenomen" gemengde-prestatieregelingen; het Verenigd Koninkrijk noemde uitsluiti2nd de Supplementary Benefits Act, maar niet het Family
en Erziehungsgeld'; Frankrijk verwijst naar de Code de la

Creditstelsel en evenmin haar niet-contributieve ouderoms- en invaliditeitsuitkeringen... Voor Nederland is de situatie niet eenduidig. De IOAW en de IOAZ
zijn thans nog niet in Bijlage I geincorporeerd, maar de regering schijnt wei
van zins te zijn om deze regetingen op te nemen. De TW wordt evenwel beschouwd als een sociale-zekerheidsprestatic die buiten de werkingssfeer van

het EVSMB valt.

36. Zie zo bijvoorbeeld het Nederlands-Joegoslavisch codrdinatieverdrag, 11 mei
1977, Belgrado, Trb. 1977, 156, art. 2; het Nederlands-Marokkaans codrdinaticverdrag, 14 februari 1972, Rabat, Trb. 1972, 34, art. 2, en het Nederlands37.

Isratlisch co6rdinatieverdrag, 25 maart 1984, kruzakm, Trb. 1984, 65, art. 2.
Zie Bijlage I van de Europese Interimovereenkomst betreffende regelingen
inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit; overlijden en Bijlage I
van de Europese Interimovereenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden; Bijlage II
van hct Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, herzien
30 november 1979, Parijs, Trb. 1981, 43; en Bijlage II van het Europees Vcrdrag inzake sociale zekerheid, 14 december 1972, Parils, Trb. 1976, 54 en 158
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uitgesloten, of alsnog aan nadere voorwaarden verbonden.38 Binnen
het totaal van bilaterale verdragen is het beeld nog meer diffuus.

Gaan we uit van de hypothese van de toepasselijkheid ratione materiae van co8rdinatieverdragen, dan rijst het volgende probleem dat
voor niet-contributieve prestaties vaak een afwijkende regelstelling
geldt die een beperkend karakter draagt.
Het bestaan van uitkeringsregelingen die anders dan sociale verzekeringen niet uit premies van werknemers worden gefinancierd maar uit
publieke fondsen, heeft al in de eerste verdragen die (mede) betrekking hadden op de gelijkheid van behandeling van eigen en vreemde
onderdanen tot bijzondere bepalingen geleid. Zo bevatte de voor-oorlogse ILO Conventies nr. 35 t/m 40 inzake verplichte ouderdoms-,
invaliditeits-, en weduwen- en wezenverzekering reeds afwijkende
voorwaarden met betrekking tot niet-contributieve pensioenstelsels:
onderdanen van de Vedragsluitende Partijen hadden recht op dergelijke uitkeringen onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen, maar indien de toekenning afhankelijk werd gesteld van minimum woonplaatsvereisten dan was het toegestaan om ten aanzien van
buitenlanders dergelijke vereisten met nog eens vijf jaar te verzwaren. 39
Ook andere voor-oorlogse ILO conventies bevatte restrictieve bepalingen ten opzichte van niet-contributieve prestaties.40
38. Zie zo onder meer de voorbehouden van de Belgische, Franse, en Luxemburgse
regeringen zoals vervat in de Bijlagen III van de Europese Interimovereenkomsten.

39. Zie zo o.m. Convention no.

35 concerning Compulsory

Old-Age Insurance for

Persons Employed in Industrial or Commercial Undertakings, in the Liberal
Professions, and for Outworkers and Domestic Servants, 18 juli 1937, Gendve,

art. 15 jo. art. 21.

40. Bijvoorbeeld ILO Conventie nr. 44 ter verzekering van uitkcringen of bijstand
aan onvrijwillig werklozen van 1934. Hierin waren buitenlanders 'entitled to
benefit and allowances upon the same conditions as nationals, provided that
any Member may withhold from the nationals of any Member or State not
bound by this Convention equality of treatment with its own nationals in
respect of payments form funds to which the claimant has not contributed"
(zie art. 16). Ook in ILO Conventie nr. 48 die betrekking heeft op het instellen van cen internationaal stelsel van behoud van aanspraken en verkregen
rechten, 26 juni 1935, Gentve, Stb. 1939, 7 werd een onderscheid gemaakt op
basis van dc financieringswijze van uitkcringen; in dit verdrag is onder meer
bepaaid dat de export van toelagen, toeslagen of gedeelten van pensioenen die
betaalbaar zijn uit publieke fondscn, mag worden voorbehouden aan uitsluitend
eigen onderdanen (zie art. 10, lid 2).
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Het restrictieve regime voor niet-contributieve prestaties vindt zijn
grondslag in de opvatting dat de bescherming van personen via uitkeringsstelsels die zijn gefinancierd uit de algemene middelen, zich niet
hoeft uit te strekken tot personen met een vreemde nationaliteit, een
overweging dat evenzeer de rechtspositie van migranten in de armenzorg, en later de sociale bijstand heeft beheerst. 1 Alleen personen
die via premiebetaling zelf aan de opbouw van rechten hebben bijdragen, komen voor gelijke behandeling in aanmerking, echter niet
zonder meer de vreemdelingen die niet aan de opbouw van hun rechten hebben meebetaald.

Dit laatste uitgangspunt zou ook doorklinken in

de courdinatieregels

van de na-oorlogse multilaterale co6rdinatieverdragen, zij het dat
hierin werd getracht contributieve en niet-contributieve prestaties aan
de hand van fictieve gelijkwaardigheidscriteria, op gelijke voet te
plaatsen. Zo geven de Europese Interimovereenkomsten de onderdanen
van de Verdragsluitende Partijen een recht op gelijke behandeling wat
betreft niet-contributieve uitkeringen, onder voorwaarde dat de gerechtigden tijdens een minimumduur in het betrokken land hebben

gewoond voordat het verzekerde risico zich heeft voorgedaan, en zij
er naderhand blijven wonen. Ten aanzien van prestaties voor ouderdom, invaliditeit en overlijden zijn de woonplaatsvereisten zeer
streng. De betrokkenen moeten op het grondgebied van het gastland:
sedert het bereiken van de twintigjarige leeftijd in het gcheel gedurende tenminste
vijftien jaren binnen dat grondgebied gewoond hebben, en er op het tijdstip van dc
aanvrage van uitkcring scdcrt tenminste vijf jaren zonder onderbreking van hun
gewone verblijfplaats hebben en cr hun gewone verblijfplaats blijvcn houden.

42

41. Voor de redenen voor het bestaan van bijzondere Verdragsbepalingen inzake
niet-contributieve prestaties, zie ook PERRIN, G., 'De aktie van de Internationale Arbeidsorganisatie...', a.w., 1171-1172.
42. Zie Europese Interimoverecnkomst betreffende de regelingen inzake sociale
zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, art. 2, lid 1, sub b). Voor
de andere takken van sociale zekerheid gelden minder verstrekkende voorwaarden; de minimum-verblijfsduur is hier gereduccerd tot slechts zes maanden. Zic Europese Interimovereenkomst betreffende sociale zekerheid met
uitsluiting van de regelingen voor ouderdom invaliditeit en overlijden, art. 2,
lid 1, sub d)
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Het regime van minimum woonplaatsvereisten zoals vervat in de Interimovereenkomsten, heeft navolging gevonden in latere multilaterale
coOrdinatieverdragen. Het geldt bijvoorbeeld ook voor ILO Conventie
nr. 118 betreffende gelijke behandeling van onderdanen en vreemdelingen op het gebied van de sociale zekerheid43, al werden in deze
Conventie de vereisten minder streng afgesteld.44
Uiterst verfijnd is de regeling voor niet-contributieve prestaties zoals
vervat in de uit 1972 daterende Europese Overeenkomst inzake sociale
zekerheid. Zowel voor de toegang tot de bescherming van het discriminatieverbod naar nationaliteit als voor de export van uitkeringen
gelden minimum woonplaatsvereisten. Hiervan varieert de zwaarte al
naar gelang de verschillende takken van sociale zckerheid. Een bijkomende bijzonderheid is dat de uitkeringen niet uitsluitend meer
worden gerangschikt op basis van de financieringswijze (al dan niet
uit premie-opbrengsten), maar dat binnen de groep van niet-contributieve prestaties onderscheidingen worden gemaakt. Deze onderscheidingen komen er onder meer op neer, dat voor bepaalde regelingen

die wij als gemengde prestaties zouden aanduiden, een bijzonder regime geldt. Zo zijn de minimum woonplaatsvereisten niet van toepassing op niet-contributieve stelsels, waarvan het bedrag varieert al
naar gelang het aantal vervulde tijdvakken van wonen (van belang
voor de pensioenstelsels in de Scandinavische landen). 5 Voor andere
stelsels zijn de minimum woonplaatsvereisten w61 van toepassing, zij
het dat geheel van de exportverplichting worden uitgezonderd:
a)

bijzondere uitkeringen van nict<ontributieve aard, wclke worden vereend aan

personen die tengevolge van hun gezondheidstoestand nict in staat zijn in hun
levensonderhoud te voorzien;
b)

bijzondere uitkcringen van niet-contributieve aard, welke worden verleend aan

c)

personen die niet voor de gebruikelijke uitkeringen in aanmerking komen;
uitkeringen die krachtens overgangsregelingen worden verleend; en

43.

28 juni 1962, GenEve, Tri). 1962,122 en 1964,23.

44. Voor een meer gedetailleerde analyse, zie PERRIN, G., 'De aktic van de Internationale Arbeidsorganisatic..:, a.w., 1172-1173.
45. Zie art. 8, lid 2. Zijn de minimum verblijfsvercisten wei van toepassing dan
geldt krachtens het derde lid van art. 8 een bijzonderc regeling voor personen
die niet aan deze vercisten kunnen voldocn, neerkomend op een procentuele
vermindering van uitkering al naar gelang de duur van het daadwerkelijk verblij f.
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d) bijzondere uitkeringen welke bij wijze van ondersteuning wegens behoeftige
46
omstandigheden worden verleend.

De Overeenkomstsluitende Partijen dienen de onder a t/m d omschreven uitkeringen te vermelden in een speciaal daarvoor bestemde
bijlage.
De Europese Overeenkomst inzake sociale zekerheid is het eerste
internationale co8rdinatie-instrument waarin een poging wordt ondernomen om gemengde prestaties te isoleren van het geheel van nietcontributieve stelsels. Dit gebeurt echter met een restrictief oogmerk;
de regelingen vallen hoogstens onder het voorbehoud van minimum
woonplaatsvereisten onder het discriminatieverbod, terwijl ze geheel

zijn uitgesloten van de exportverplichting.

Het regime van de Europese overeenkomst is inmiddels overgenomen
in het in 1979 herziene Verdrag inzake de sociale zekerheid van
Rijnvarenden, in die zin dat dezelfde omschrijvingen van regelingen
zijn opgenomen die niet hoeven te worden betaald aan personen die
buiten de landsgrenzen wonen.47

De betekenis van coordinatieverdragen voor de rechtspositie van
migranten die een beroep doen op een gentengde-prestatieregeling

Het blijkt dat heel wat barrieres overwonnen moeten worden voordat
een migrant die een beroep doet op .een gemengde-prestatieregeling,
de vruchten kan plukken van een coBrdinatieverdrag. De grootste
hindernis wordt gevormd door onduidelijkheden of beperkingen in het
materiele geldingsbereik van verdragen. Vervolgens liggen er minimum

woonplaatsvereisten op de loer, die het recht op gelijkheid van behandeling kunnen beperken. De export van uitkeringen kan eveneens
worden getroffen door dergelijke vereisten, terwijl soms bepaalde
regelingen, met name die met een gemengd karakter, geheel van de
exportverplichting worden uitgesloten.
Algemeen geldende uitspraken over de invloed van het non-communau46.

Zie art. 10, lid 3.

inzake de sociale zekerheid van rijnvarenden, 30 november 1979, Parijs, Trb. 1981, 43.

47. Zie art. 9, lid 2 van het Verdrag
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taire co6rdinatierecht op gemengde-prestatieregelingen kunnen niet
worden gedaan. Wel willen we hier kort stilstaan bij de Belgische en
Nederlandse rechtspraktijk, om op deze wijze het problematische

karakter van de toepassing van coi; rdinatieverdragen op gemengdeprestatieregelingen te illustreren.
In BelgiB zouden coordinatieverdragen potentieel een grote rol kunnen
spelen bij het opzij zetten van de hiervoor besproken discriminerende
voorwaarden in de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
Het gewaarborgd inkomen valt echter onder geen enkel coardinatieverdrag. 8 De regeling kent wei nog een uitbreiding van de toepassingssfeer tot onderdanen van staten ten aanzien waarvan het bestaan
van een

feitelijke

wederkerigheid wordt erkend. Een dergelijke we-

derkerigheid wordt aanvaard in de relaties met Nederland, Frankrijk,
Groot-Brittannie, Ierland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.49 On.
derdanen van deze landen komen dus in aanmerking voor het gewaarborgd inkomen onder het voorbehoud van de minimum verblijfsvoorwaarden die op grond van de regeling zijn vastgesteld, maar hier kan
natuurlijk niet meer worden gesproken van enige invloed van het
internationale co6rdinatierecht.
De tegemoetkomingen aan gehandicapten vallen uitsluitend onder de
werkingssfeer van de Europese Interimovereenkomst inzake ouderdom,
invaliditeit en nabestaandenso, maar de invloed van dit Verdrag is
48.

49.

50.

Bij bilaterale verdragen volgt dit uit de specifieke omschrijvingen van de
materiele werkingssfeer, waarin teikens wordt Venvezen naar de Belgische
verzekeringsstelsels. De regeling is wei opgenomen in Bijlage I van de Europesc Interimovereenkomst betreffende regelingen inzake sociale zekerheid voor
ouderdom, invaliditeit en overlijden. Echter bij datzelfde Verdrag heeft de
Belgische regering cen voorbehoud gemaakt, dat het mogelijk maakt het gewaarborgd inkomen uitsluitend toe te kennen aan nationale onderdanen (zie
Billage III). In de Bijlagen van andere Europese multilaterale codrdinatiever-

dragen wordt het gewaarborgd inkomen niet genoemd.
Zie hieromtrent BOLLEN, R, 'Socialc zekerheid en verblijf, in: De vreemdelingenwet..., a.w., 109-120, 113-114.
Zie Bijlage I bij deze overeenkomst. De Belgische regering heeft de tegemoetkomingen niet vermeld in Bijlage II van het Europees Verdrag inzake sociale
zekerheid, noch in Bijlage II van het Verdrag inzake de soc:iale zekerheid van
Rijnvarenden. Het Arbeidshof van Antwerpen heeft uitdrukkelijk bepaald dat
de tegemoctkomingen niet vallen onder de materiele werkingssker van het

Belgisch-Turks codrdinatieverdrag (4 juli 1966, Brussel, Stbl. 10 maart 1984).
Zie Arbh. Antwerpen 23 februari 1977, JlT 1977, 200-201, met noot van
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echter zeer beperkt gezien de hierin opgenomen, onredelijk zware
minimum verblijfsvereisten.

In Nederland zouden coilrdinatieverdragen van belang kunnen zijn
voor de RWW, de IOAW en IOAZ en de TW. De RWW wordt echter
beschouwd als een regeling van sociale bijstand, die buiten de materiele werkingssfeer van de co6rdinatieverdragen valt.51 De rol die de
verdragen in potentie zouden kunnen spelen bij het doorbreken van
de nadelen die voortvloeien uit de koppeling met het vreemdelingenrecht52, blijft dus achterwege.
Wat betreft de overige regelingen wordt overeenkomstig het standpunt
van de Nederlandse regering hieromtrent alleen de TW onder de materiele werkingssfeer van de coardinatieverdragen geacht te vallen. Hier
dienen we echter bij aan te tekenen dat de rechtspositie van migranten in deze regeling in feite wordt bepaald door de normen zoals
vervat in de loondervingsregeling die door een toeslag kan worden
aangevuld. Hierdoor is de betekenis van de toepasselijkheid van de
co6rdinatieverdragen op de TW zeer marginaal.
Onduidelijkheid bestaat er dan nog ten aanzien de IOAW en de IOAZ.
De Nederlandse regering gaat er van uit dat het hierbij gaat om
bijstandsregelingen in de zin van het EVSMB, en niet om sociale-

zekerheidsprestaties in de zin van coilrdinatieverdragen. De uitLANGENDONCK, J. VAN.
51. Wei is de RWW opgenomen in Bijlage I van het EVSMB, maar dit Verdrag
bevat geen exportbepalingen en laat de koppeling in grotc lijnen onverlet.
52. In dit verband zij nog cens onderstreept dat codrdinatieverdragen geen voorwaarden bevatten m.b.t. de rechtmatigheid van verblijf. WeI dient crop te
worden gewezen dat in Nedcriandse bilaterale coardinatieverdragen van meer
recente datum bepalingen zijn opgenomen die ondcrdancn het recht geven op
werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat de betrokkene was tewerkgesteld
overeenkomstig de wettelijke regeling inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Zie zo o.m. art. 27 van het Nederlands-Marokkaans co6rdinatieverdrag, 14 februari 1972, Rabat, Trb. 1972, 31, en art. 32 van het
Nederlands-Joegoslavisch co8rdinatieverdrag 11 mei 1977, Belgrado, Trb. 1977,
156. Dergelijke bepalingen strekken ertoe dat personen die zijn tewerkgesteld
zonder een daartoc vereiste vergunning krachtens de Wet Art)eid Buitcnlandse
Werknemers (WABW) geen recht op uitkering hebben. De CRvB heeft overigens
aan de desbetreffende bepaling zoals opgenomen in het Nederlands-Marokkaans
Verdrag geen toepassing willen geven. De motivering hiervoor kwam crop neer
dat onder de vigeur van dc WW illegaal towerkgestelde werknemers niet uitgesloten worden van het recht op uitkcring, zodat het verdrag uitsluitend ten
nadele van de migrerende werknemer werd ingerocpen. Zie CRvB 10 maart
1987, RSV 1987/243.
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voeringspraktijk lijkt zich hierbij aan te sluiten. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben echter in een beroepszaak het standpunt
ingenomen dat de regeling is aan te merken als een sociale-zeker-

heidsprestatie in de zin van het Nederlands-Turks courdinatieverdrag. 3 Hierbij speelde overigens mede een rol dat in dit verdrag,
anders dan het geval is bij veel andere verdragen54, de sociale bijstand niet met zoveel woorden van het materiBle toepassingsgebied is
uitgesloten. Dit laatste werpt een schaduw over de toekomstige ontwikkeling van de rechtspraak met betrekking tot de positie van de
IOAW en de IOAZ onder de materiele werkingssfeer van coi;rdinatieverdragen. Toch zou het kunnen zijn dat de beslissing van GS NoordHolland een eerste aanzet vormt tot een rechterlijke correctie van de

in de uitvoeringspraktijk gehuldigde opvatting. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat op basis van coordinatieverdragen de mogelijke nadelen die
voortvloeien uit de koppeling met het vreemdelingenrecht, de betrokkenen niet mogen worden tegengeworpen, terwijl uitkering mogelijkerwijs betaalbaar moet worden gemaakt aan personen die in het
buitenland verblijven. Verdere ontwikkelingen op dit stuk dienen te

worden afgewacht...

Overzien we de rechtssituatie in de lage landen, dan blijkt dat de
internationale co0rdinatie van de sociale zekerheid de migrant die
afhankelijk is van een van de gemengde-prestatieregelingen, tot dusver bijzonder weinig heeft te bieden.

III

Dc bijzondere positic van staatlozcn cn vluchtelingcn

Er zijn een aantal internationale verdragen die staatlozen en/of
vluchtelingen een recht geven op gelijkheid van behandeling op onder
meer sociale-bijstandsrechtelijk terrein.55 In het bijzonder kan worden gewezen op de Conventie en Protocol betreffende de status van
56
en de Conventie betreffende de status van staatvluchtelingen
53. GS Noord-Holland 8 oktober 1988, nr. 1/4, geheel opgenomen in Sociale voor54.

55.

zieningen...., a.w. [IOAW] Art. 5-13.
Zie voetnoot 33 van dit hoofdstuk.
Voor een overzicht, zie Social assistance benefits..., a.w., 24.

56. Gendve, 28 juli 1951, Trb. 1951, 131 en New York,
76.
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lozen. 7 Deze Verdragen zijn wereldwijd door een zeer groot aantal
staten geratificeerd.
Voor bijna alle Staten die zijn aangesloten bij de Raad van Europa
geldt tevens het Protocol nopens de vluchtelingen, dat is toegevoegd
aan het EVSMB 58

Art. 23 van het Vluchtelingenverdrag schrijft voor dat de Verdragsluitende Staten de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen, wat de ondersteuning en bijstand van overheidswege betreft,
op dezelfde wijze zullen behandelen als hun nationale onderdanen. Het
59

Staatlozenverdrag kent een overeenkomstig bepaling.
Het Protocol bij het EVSMB verklaart het in dit Verdrag opgenomen
discriminatieverbod mede van toepassing op vluchtelingen, waarbij wat
de invulling van het begrip vluchteling betreft, wordt aangesloten bij
het voornoemde Vluchtelingenverdrag.60
Noch in het Vluchtelingenverdrag noch in het Protocol bij het EVSMB

wordt een wederkerigheidsvoorwaarde gesteld, dat wil zeggen: de
bescherming strekt zich mede uit tot vluchtelingen uit landen die de
Verdragen niet hebben geratificeerd.
De universele erkenning van een recht op gelijkheid van behandeling
voor staatlozen en vluchtelingen kan worden verklaard uit de omstandigheid dat deze groepen van personen bezwaarlijk kunnen worden
terugverwezen op de bescherming die zou moeten worden geboden
door het land van oorsprong; voor staatlozen is dit het geval omdat
bij afwezigheid van een nationaliteit het land van oorsprong niet kan
worden vastgesteld; bij vluchtelingen gaat het om personen die de
bescherming van hun land van oorsprong niet kunnen of willen inroepen uit hoofde van een "gegronde vrees voor vervolging wegens
(...) ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde na·

61

tionate sociale groep of (...) politieke overtuiging .

57.
58.

New York, 28 september 1954, Trb. 1955, 42.
Parijs, 11 december 1953, Trb. 1954, 100 en 200.

59.

Zie art. 23.

60.
61.

Zie artt. 1 en 2.
Vgl. art. 1 van het Vluchtelingenverdrag.
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De gelijke behandeling van staatlozen en personen die op basis van
de criteria van het Vluchtelingenverdrag of Protocol een erkende
vluchtelingenstatus hebben verkregen is in de door ons onderzochte
landen, alsmede in veel andere staten 2 volledig gerealiseerd. Problematisch blijft echter de positie van asielzoekers. Zoals gezien worden
zij in toenemende mate geconfronteerd met restrictieve normstelling
in de sfeer van het bijstandsrecht, die ten opzichte van nationale
onderdanen juist een sterk verminderde rechtspositie impliceert.
Het antwoord op de vraag of asielzoekers op basis van het Vluchtelingenverdrag een recht op gelijkheid van behandeling in de bijstandssfeer hebben, is omstreden.

De opvatting wordt verdedigd dat van een gelijkheid van behandeling
van asielzoekers op onder meer bijstandsrechtelijk terrein pas sprake
kan zijn indien door de nationale autoriteiten positief over hun aanvraag tot toelating als vluchteling is beslist 3; personen die in afwachting zijn van een beslissing van de nationale autoriteiten, of ten
aanzien van wie geen vluchtelingenstatus in de zin van het Verdrag is
toegekend, kunnen zich niet met succes op art. 23 van het Verdrag
beroepen. Steun voor deze restrictieve opvatting wordt gevonden in
het vereiste van rechtmatig verblijf dat specifiek in art. 23 van
het
Vluchtelingenverdrag, alsmede in een aantal andere Verdragsbepalingen
die een gelijkheid op sociaal-economisch terrein voorschrijven64, is

opgenomen. Het is in dit verband gesteld dat sinds het begrip rechtmatigheid van verblijf in het Vluchtelingenverdrag geen nadere invulling heeft gevonden, de uitleg ervan zich situeert in de soevereine
beoordelingsmarge van de Verdragsstaten.65
Anderen zijn echter de mening toegedaan dat vreemdelingen hangende

een asielprocedure niet op voorhand van de bescherming van het
Vluchtelingenverdrag mogen worden uitgesloten.66 Steun voor een
dergelijke opvatting wordt onder meer gevonden in het Handbook on
62.

63.

Zie hieromtrent Social assistance benefits in cash or in kind ....., a.w. 24-25.
Zo o.m. HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 974.

64. Zic o.m. art. 17 (de uitoefening van arbeid), art. 21 (huisvesting) en art. 24
(art,eidswetgeving en sociale zekerheid). Het vereiste van rechtmatig verblijf
geldt echter niet voor alle Verdragsbepalingen, zoals bijvoorbeeld art. 22
(openbaar ondenvijs).
Expliciet HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 974.
66. Zie zo bijvoorbeeld de Werkgrocp Vreemdelingenrecht en Mensenrechten, 'De
(rechts)positie van asielzoekers in Nederland', NJCM-bulletin, 1986, 162-175,
65.

164 en 169.
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Procedures

and Criteria for Determining Refugee Status... dat door

de

United Nations High Commissioner for Refugees is uitgegeven. 7 Hierin wordt gewezen op het declaratoire karakter van de erkenning van
de vluchtelingenstatus; de status van vluchteling vereist geen constitutieve rechtshandeling, maar ontstaat reeds indien een persoon aan
de inhoudelijke definitie van vluchteling voldoet, in de zin van art. 1
van het Vluchtelingenverdrag.68 Daarbij hoeft volgens sommigen het
vereiste van rechtmatig verblijf niet noodzakelijkerwijs aan de toepasselijkheid van de Verdragsbepalingen op asielzoekers in de weg te
staan. GRAHL-MADSEN heeft bijvoorbeeld op basis van een zeer

uitgebreide studie van het nationale vreemdelingenrecht van een aantal landen, de travaux preparatoires bij het Vluchtelingenverdrag,
alsmede de semantiek van de term "rechtmatig verblijf' willen aantonen dat vreemdelingen die langer dan drie maanden in een staat
verblijf houden, rechtmatig kunnen verblijven in de zin van het
Vluchtelingenverdrag, ook indien zij in afwachting zijn van een ex69
pliciete legalisering van hun verblij f.

Bezien we de rechtspraktijk in de door ons onderzochte landen, dan
blijkt de restrictieve opvatting de overhand te hebben. In Nederland
is door de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State het standpunt ingenomen dat art. 23 van het Vluchtelingenverdrag geen toepassing kan vinden op asielzoekers, omdat zij nog
niet zijn aan te merken als rechtmatig in Nederland verblijvend in de
zin van deze bepaling.70 In Duitsland wordt bij de toepassing van §
120 BSHG op asielzoekers, met steun in de rug van de rechtspraak71,
evenmin
geen rekening gehouden met het Vluchtelingenverdrag. Dit is
het geval in Groot-Brittannie waar het gaat om de toepassing van de
urgent cases regulations. Uitsluitend in Belgie wordt de bijstandsrechtelijke positie van asielzoekers beinvloed door het Vluchtelingen67. GenBve, 1988.
Zie Handbook......, a.w., par. 28.
68.
69. GRAHL-MADSEN, A, The status of refugees in international law, Vol. II,
Lciden, 1972, 350 e.v.
70.
RvS, Voorzitter Afdeling Rechtspraak 25 juni 1985, RV 1985/87. Een soortgelijkc redenering werd gevolgd in relatie tot art. 21 Vluchtelingenverdrag
(recht op gelijke behandeling bij huisvesting) in RvS, Afdeling Rechtspraak 20
december 1985, RV 1985/120.
71.
Zie HAILBRONNER, a.w. (1989), 974 en de in voetnoot 883 opgenomen verwijzingen.
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verdrag. Bij het opnemen van de bepaling in art. 57 van de OCMWwet die kandidaat-vluchtelingen uitsluit van het verminderde dienstverleningsregime, heeft mede een ruime interpretatie van art. 23 van
het Vluchtelingenverdrag ten grondslag gelegen72 en ook in de
Belgische rechtspraak is de Verdragsstatus van kandidaat-vluchtelingen herhaaldelijk bevestigd 73; overigens zij hier nog eens vermeld
dat de Belgische uitvoeringspraktijk problemen heeft zich met de
rechtssituatie te verenigen.

Het blijkt dat wat Groot-Brittannie, Nederland

en Duitsland betreft,
en wie weet hoeveel landen nog meer, het Vluchtelingenverdrag te
weinig tanden heeft om aan asielzoekers een met nationale onderdanen gelijkgestelde rechtspositie te bieden. Het dunkt mij dat een
restrictieve interpretatie van art. 23 ook niet zonder meer in strijd
kan worden geacht met het Vluchtelingenverdrag. Het Verdrag maakt

niet voor niets een onderscheid tussen rechten waarvoor de rechtmatigheid van verblijf vereist is en rechten waarvoor dit niet het
geval is, en het kan niet worden ontkend dat het begrip rechtmatig

verblijf geen nadere invulling heeft gekregen. In die omstandigheden
zijn er te weinig aanknopingspunten om een restrictieve interpretatie
van het begrip rechtmatig verblijf, die tot gevolg heeft dat asielzoekers niet met succes een beroep kunnen op art. 23 Vluchtelingenverdrag, in strijd te achten met de Verdragsverplichtingen. 74
Een enigszins ander verhaal geldt echter onzes inziens voor het Protocol bij het EVSMB. Hierin is bepaald dat de eerste Titel van het

EVSMB toepasselijk is op vluchtelingen, onder dezelfde voorwaarden
72.

73.
74.
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lien groot aantal leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondersteunde de gedachte dat de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art. 1
Vluchtelingenverdrag uitsluitend van declaratoire en niet van constituticve
aard is, zodat ook kandidaat-politicke vluchtelingen onder de
toepassing van
het Verdrag vallen. Dit kidde uiteindelijk tot de bijzondere bepaling inzake
kandidaat-vluchtelingen in art. 57 van de OCMW-wet. Zie Part. St., Kamer,
1983-1984, nr. 756/21, 89.
Zie Hoofdstuk IV, voetnoot 197.
Ook SWART lijkt deze mening te zijn tocgedaan. In algemene zin stelt hij:
'Het is inderdaad niet cenvoudig om een dergelijke strijd (met o.m. het
Vluchtelingenverdrag, G.V.) te construcren, hctzij om dat de bewuste vcrdragsbepaling cen recht uitsluitend toekent aan rechtmatig in een staat vcrblijvende vreemdelingen, hetzij om andere redenen: Zie SWART, A.HJ., 'Mensenrechten en de Nederlandse asielproccdure', in: Asickoekers en Mensenrechten, Leiden, 1987,20-47,40.
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die gelden voor de onderdanen van de Partijen bij dat Verdrag. Dit
betekent dat de begripskwalificaties van rechtmatig verblijf, zoals
75
vervat in art. 11 EVSMB evenzeer voor vluchtelingen gelden.

Nu is hierboven al betoogd dat een redelijke uitleg van art. 11
EVSMB met zich meebrengt dat de rechtmatigheid van verblijf pas
vervalt op het moment dat tegen een vreemdeling een uitzettingsbevel
wordt uitgevaardigd en uitgevoerd.76 Voor asielzoekers die hangende
de asielprocedure op het grondgebied van het gastland verblijf mogen
houden, zou een dergelijke uitleg met zich meebrengen dat zij een
met nationale onderdanen gelijkgestelde rechtspositie toekomen. Tegelijkertijd moet er echter op worden gewezen dat een dergelijke 'rede-

lijke uitleg' van art. 11 EVSMB niet in alle gevallen wordt aangehangen, en dat er alternatieve uitlegmogelijkheden zijn, waarvoor
weer andere, al dan niet controversiele juridische argumenten kunnen
gelden. We kunnen hier dan bijvoorbeeld denken aan de argumenten
zoals die zijn verwoord door het Duitse Bimdesverwalnmgsgedcht.
Wat echter juridisch niet kan worden geaccepteerd, is om bij de
invulling van het begrip rechtmatig verblijf in het kader van een
EVSMB andere criteria te hanteren dan bij de invulling van dit begrip
in het kader van de toepassing van het Protocol bij het EVSMB. Dit

strijd zijn met art. 2 van het Protocol, waarin

is gesteld dat
van Partijen
als
onderdanen
voorwaarden
dezelfde
onder
vluchtelingen
bij het Verdrag voor gelijkheid van behandeling in de bijstandssfeer
in aanmerking komen. Deze laatste conclusie zou mogelijkerwijs implicaties kunnen hebben voor de Nederlandse rechtspraktijk, waar de
Kroon in 1980 een Turkse asielzoeker, hangende een beroep tegen een
weigering om tot vluchteling te worden toegelaten, als rechtmatig

zou in

verblijvend in de zin van het EVSMB aanmerkte77. Het kan toch niet

anders zijn, dat een dergelijke uitleg evenzeer zou moeten gelden
voor asielzoekers uit landen die het EVSMB niet hebben ondertekend.
Nu zou men hier nog kunnen tegenwerpen dat in het kader van het
Protocol bij het EVSMB niet alleen de rechtmatigheid van verblijf is
vereist, maar ook nog de vluchtelingenstatus in de zin van art. 1 van
75. Art. 11 is ook niet uitdrukkelijk van
76.
77.

het toepassingsgebied van het Protocol

uitgesloten, zoals dit wei het geval is voor de bepalingen die zijn opgenomen
in Titel II van het EVSMB.
Zie hierboven Hoofdstuk V, (I), 2.2.
Zie hierboven Hoofdstuk V, (I), 2.2.
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het Vluchtelingenverdrag. Dit is inderdaad het geval, maar het dunkt
mij dat op dit punt het declaratoire karakter van de erkenning van
de vluchtelingenstatus de doorslag geeft. In Nederland heeft de Hoge
Raad overigens impliciet het declaratoire karakter van de erkenning
van de Vluchtelingenstatus bevestigd. In een uitspraak van 13 mei
1988 8 stelde de Hoge Raad dat het refoulement-verbod van art. 33

het Vluchtelingenverdrag ook van toepassing is op de situatie waarin
voorshands vaststaat dat niet blijkt dat er tussen redelijk denkende
mensen geen twijfel over kan bestaan dat de vreemdeling zich, objectief gezien, niet in een vluchtsituatie bevindt. De combinatie van de
ruime uitleg door de Kroon van het begrip rechtmatig verblijf in de
zin van het EVSMB en de uitspraak van de Hoge Raad heeft tot
gevolg dat het Protocol bij het EVSMB toepassing moet vinden op
asielzoekers over wier vluchtelingenstatus in redelijkheid geen twijfel

kan bestaan. Dit zou ook betekenen dat asielzoekers een gedegen
rechtsmiddel hebben om zich te verzetten tegen de toepassing van de
ROA. Echter, in de Nederlandse rechtspraak zijn de implicaties van
het EVSMB voor de ROA, laat staan van die van het Protocol bij het
EVSMB, tot dusver nog niet aan de orde geweest.

IV
1

Overige verdragen

Algenteen
Afgezien van de verdragen die hierboven zijn besproken, bestaat er
nog een groot aantal internationale instrumenten dat mede betrekking
zou kunnen hebben op de positie van migranten in bestaansminimumregelingen. Hieromtrent moet evenwel vooraf reeds worden opgemerkt
dat in de rechtspraktijk, in ieder geval van die in de door ons onderzochte landen, deze instrumenten van geen, of slechts zeer geringe
betekenis zijn. Dit kan het geval zijn omdat het desbetreffende instrument geen bindende werking heeft. Vaak ook zijn de relevante
internationale bepalingen zodanig geformuleerd dat ze in de rechtspraak slecht tot bloei kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze erg vaag
zijn, of omdat ze zich richten tot staten, zonder duidelijke subjectieve rechten te scheppen voor burgers. Soms zijn er weer andere
78. NJ 1988/910.
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redenen die een mogelijke invloed van relevante internationale bepalingen op de positie van migranten in bestaansminimumregelingen in
de weg staan.

Het hiernavolgende overzicht strekt slechts tot een vervolmaking van
het beeld van de internationale normering die al dan niet rechtstreeks
de positie van migranten in bestaansminimumregelingen tot voorwerp
kan hebben, maar nog minder dan het geval is bij de hierboven besproken categoriean van verdragen kunnen enige conclusies worden
verwacht omtrent het positieve effect op de nationale rechtssituatie.
2

Het recht op een toereikende levensstandaard

Een eerste groep van internationale bepalingen waarbij kort dient te
worden stilgestaan heeft betrekking op een recht op een toereikende
levensstandaard. Een belangrijk voorbeeld van een desbetreffende
bepaling kan worden gevonden in art. 25 van de Universele Verklaring
van de rechten van mens79, waarin is gesteld dat een ieder recht
heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen ontstaan ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van zijn Wil.80 De bepaling

is geformuleerd als een subjectief recht voor iedere burger. In andere
relevante internationale instrumenten, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Verdrag inzake sociale, economische en culturele rechten of
het Europees Sociaal Handvest (ESH), wordt veeleer aan staten een
inspanningsverplichting opgelegd om via een stelsel van sociale zeker-

79.

10 december 1948, New York.

80. Eveneens kan worden gewezen op art. 22 van de Universele Verklaring, dat
cen ieder als lid van de gemeenschap een recht geeft op maatschappclijk
zekerheid en sociale, economische en culturele rechten, die onmisbaar zijn
voor zijn waardighcid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
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heid en sociale bijstand een toereikende levensstandaard te garanderen.

81

Uit de norm van een toereikende levensstandaard zou kunnen worden
afgeleid dat staten het bijstandsregime voor vreemde onderdanen, al
dan niet op grond van een eventueel onrechtmatig karakter van het
verblijf, of op grond van de status als asietzoeker, niet onbeperkt
kunnen verminderen. Het volledig ontzeggen van bijstand aan vreemdelingen lijkt in ieder geval in strijd te komen met deze norm.
Toch dient te worden begrepen dat de norm van een toereikende
levensstandaard hoogstens een waarde toekomt als een uiting van de
rechtsovertuiging van de volkerengemeenschap.82..6 voor de rechtspraktijk is de betekenis ervan nihil. 3 De Universele Verklaring is op
zich geen juridisch bindend internationaal instrument. Dit geldt niet
voor het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het ESH, maar de hierin opgenomen normen met
betrekking tot een toereikende levensstandaard zijn ongeschikt om
door de burger in rechte te worden afgedwongen. Hierbij speelt niet

alleen een rol dat de desbetreffende bepalingen zijn geformuleerd als
inspanningsverplichtingen voor de staten, maar ook dat de normen
geen enket aanknopingspunt bieden voor enige concrete vereisten die
in een verplichting tot het bieden van een toereikende levensstandaard besloten liggen.84 In de rechtspraak zouden de bepalingen
hoogstens een rol kunnen spelen als een aanvullende rechtsbron voor

de rechtsvinding.
81. Zie art. 11 van het Intemationaal Verdrag inzake cconomische, sociale en
culturele rechten, New York, 19 december 1966, Trb. 1966, 178, en art. 13
ESIl, Turijn,

82.

18 oktober 1961, Trb. 1962, 3 en 1963, 90.

In die zin SCHULTE, B. en TRENK-IiINTERBERGER, P., a.w. (1986), 445.
83. In Nederland werd de rechtstreekse werking van art. 13, lid 1 ESH ontkend in
RvS, Afdeling Rechtspraak 16 april 1984, RV 1984/117; ook werd geen rechtstreekse werking ontzegd aan art 11 van het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten door de President Rb. 's-Gravenhage
5 januari 1983, KG 1983/39; Zie echter ook RvS, Voorzitter Afdeling Rechtspraak 10 mei 1979, AB 1979/472. In De rechtstreekse werking van internationak normen in het sociaal recht, Alphen a/d Rijn, 1985, 38 stelt JACOBS,
A. in verband met de laatstgenoemde uitspraak dat er sprake is van een

84.
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eerste 'doorbraak' is van het koor 'geen rechtstreekse werking want het zijn
instructienormen', maar de schrijver geeft toe dat cr op dit punt nog niet
veel is om over naar huis te schrijven.
Zie hieromtrent in algemene zin VIERDAG, E.W., 'The legal nature of the
rights granted by the International Convenant of Economic, Social and Cultural Rights', Netherlands Yearbook of International Iaw, 1978, 69-105.
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3

Uitzettingsverboden
Een tweede groep van relevante internationale bepalingen bevatten
voorwaarden die de mogelijkheid van verblijfsbeeindiging van vreemdelingen aan banden leggen. Potentieel zouden deze bepalingen een
rol kunnen spelen voor de rechtspositie voor migranten-bijstandsgerechtigden in verband met het bestaan van het bestaansmiddelenvereiste in het nationale vreemdelingenrecht.
Sommige uitzettingsverboden kaderen in internationale instrumenten,
of onderdelen daarvan, die specifiek betrekking hebben op de bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden. Te wijzen valt bijvoorbeeld op art. 19, lid 8 van het ESH85'
art. 8 van ILO Conventie nr. 97 betreffende migrerende werknemers en art. 8 van ILO Conventie nr. 143 betreffende misstanden
bij migratie, alsmede de bevordering van de gelijkheid van kansen en
behandeling van migrerende werknemers.87 Geen van de genoemde bepalingen verbieden overigens uitzettingen op grond van het niet-beschikken over voldoende middelen van bestaan of het genieten van
een bestaansminimumuitkering, zoals dat het geval is in art. 6
EVSMB. Of de verdragen daadwerkelijk in staat zijn paal er perk te
85. Juist deze bepaling, alsmede het tiende lid van art. 19 werd door Nederiand
buiten de goedkeuring gehouden. Door de wetgever werd gevreesd dat de
rechter art. 19, lid 8 zou aangrijpen om de mogelijkheid tot verblijfsbetindivan bestaan,
ging op grond van het niet-beschikken over voldoende middclen
aan banden te leggen. Vgl. hieromtrent de Parlementaire behandeling van het
ESH, aangehaald in de Schuurman & Jordens- editic van het ESH, nr. 74 II,
314 e.v. Op cen later tijdstip van inwerkingtreding voor Nederland van het
Europccs Verdrag inzake de rechtspositic van migrerende werknemers, heeft
de Nederlandse regering echter te kennen gegeven zich alsnog gebonden te
achten aan de bewuste bepatingen van het ESH. Zie hicromtrent de Rijkswet
van 2 december 1982, Stb 1982,682, houdende goedkeuring van het Europees
Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers.

86.

1 juli 1949, Gendve, Trb. 1951,34.

81 4 juni

1975, Gen&ve, Tri). 1976, 141. Deze Conventic werd door Nederiand niet
geratificeerd. Voor de redenen, zie TK Bijl. Hand. 76/77, 14 365, nr. 1. Zic
voorts art. 18 van ILO-aanbeveling nr. 86 betreffende migrerende werknemers
en artt. 30 t/m 33 van ILO-aanbeveling nr. 151 betreffende migrerende werk-

nemers.

88. Art. 19, lid 8 van het ESH bevat een algemeen uitzettingsverbod voor wettig

verblijvende vreemdelingen, met een uitzondering voor vreemdelingen die de
nationale veilighcid in gevaar brengen of een strafbaar feit tcgen de openbare
orde of de openbare zeden plegen; art. 8 van ILO Conventic nr. 97 bepaalt
o.m. dat een migrerende werknemer dic blijvend is toegelaten, nict mag wor-
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stellen aan de toepassingsmogelijkheden van het bestaansmiddelenvereiste, moet worden betwijfeld. Voor het ESH geldt een vereiste
van wettig verblijf dat op dit punt roet in het eten kan gooien89,

terwijl beide ILO Conventies het niet-voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste als zelfstandige grond voor verblijfsbeaindiging onaangetast lijken te laten. Ook indien men wat dit laatste punt betreft,
wil uitgaan van een ander standpunt, is enige invloed op de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste nog niet gegarandeerd. Voor

ILO Conventie nr. 97 geldt bijvoorbeeld nog eens de extra barritre
dat is vereist· dat men blijvend moet zijn toegelaten; juist voor het
behoud van permanente verblijfstitels speelt het bestaansmiddelenvereiste geen, of slechts een zeer ondergeschikte rol.90 Overigens is
mij geen enkele nationale of buitenlandse uitspraak bekend waarin
vreemdelingen met succes een beroep konden doen op een van de
91

onderhavige verdragsbepalingen.
Andere uitzettingsverboden kaderen in verdragen, of onderdelen daarvan, die specifiek betrekking hebben op de regulering van de toegang
en verblijf van vreemdelingen, zoals bijvoorbeeld het Europees Vesti92
gingsverdrag , of op bilateraal niveau, het Nederlands-Duits vesti-

den teruggezonden naar het land van herkomst op grond van het feit dat hij
nict in staat is zijn beroep uit te oefenen ten gevolge van ziekte of ongeval
verkregen na aankomst; de bepaling hoeft evenwel niet te worden tocgepast
indien de vreemdeling nog geen vijf jaar verblijf heeft gchouden in het gastland; art. 8 ILO Conventie nr. 143 stipulecrt dat een vreemdeling niet kan
worden geacht in een onwettige situatie te verkeren uitsluitend omdat hij
werkloos is geworden, hetgeen op zichzelf niet met zich mee mag brengen dat
zijn verblijfs- of tewerkstellingsvergunning wordt ingetrokken.
89.
Daaraan voorafgaande kan de bepaling reeds stuiten op cen ontkenning van
enige rechtstreekse werking. Zie bijvoorbeeld RvS, Afdcling Rechtspraak 16
april 1984, RV 1984/117.
90. De annotator bij de uitspraak van RvS, Afdeling Rechtspraak 14 december
1978, RV 1978/150 suggereert dat het effect van de onderhavige bepaling nict
is beperkt tot werknemers die voor onbepaalde tijd zijn toegelaten in de zin
van art. 10 VW. De motivering is echter uiterst twijfclachtig. In een noot bij
een latere uitspraak van de Afdcling Rechtspraak, 17 januari 1980, RV
1980/47

wordt gesuggerecrd dat w61 is vereist dat de vreemdeling voor onbepaaide tijd
wordt toegelaten. Dit lijkt mij in het licht van de tekst van art. 8 inderdaad
de juiste interpretatie.
91. Ook de uitspraken in de hiervoor vermelde voetnoot, waarin art. 8 van de ILO
Conventie nr. 97 aan de orde kwam, vielen voor de betrokkenen negatief uit.
Op de gronden die door de Afdeling Rechtspraak werden aangevocrd, valt
overigens het een en andere af te dingen. Vgl. hieromtrent de desbetreffende
annotaties.
92. 13 december 1955, Parijs, Trb. 1957, 20.
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gingsverdrag 93 Ook van deze verdragen kunnen migranten-bijstandsgerechtigden niet veel verwachten. Het Europees Vestigingsverdrag
zelf staat in ieder geval bol van ontsnappingsclausules die het de
te geven
aangesloten staten mogelijk maken onverminderd toepassing
aan bestaansmiddelenvereiste in hun vreemdelingenwetgevingen.M Het

Nederlan(is-Duits vestigingsverdrag kent weer een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van personen die niet beschikken over voldoende
eigen middelen van bestaangs, maar ook bij verdragen die op het punt
strakker zijn geredigeerd, kunnen alsnog de nodige barritres worden
96

opgeworpen.

Om toch nog positief te eindigen, wijzen we hier nog op een tweetal
verdragsbepalingen, die wel de mogelijkheden van de toepassing van
het bestaansmiddelenvereiste als grond voor verblijfsbeeindiging, kun-

nen overschaduwen. Op de eerste plaats gaat het hier om art. 33
Vluchtelingenverdrag, waarin het volkenrechtelijke beginsel van nonrefoulement is verwoord.97 Op de tweede plaats gaat het om art. 8
van Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en fundamentele vrijheden (EVRM)98, dat een eerbiediging van onder
meer het gezinsleven voorschrijft; onder invloed van de jurisprudentie
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft art. 8

17 december 1904 (!), 's-Gravenhage, Trb. 1906. 279.
Zic hierover in algemene zin SWART, A.HJ., a.w. (1978), 465-468.
95. Zie art. 2. Deze bepaling kwam aan de orde in o.m. RvS, Afdeling Rechtspraak
27 juli 1988, MR, 1989/11.
96. Een goed voorbeeld hiervan bicdt een uitspraak van de RvS, Afdeling Rechtvan openbarc ordc,
spraak 5 augustus 1989, MR 1989/98 waarin overwegingen
welke in art. 55 van het BENELUX-verdrag zijn aangeduid als exceptie voor
vrij verkeer in de BENELUX, zo werden uitgelegd dat hicronder mede dient te
worden verstaan het beschikken over voldoende middelen van bestaan. Dit had
i.c. tot gevolg dat art. 2 van de overeenkomst tot uitvocring van art. 55 van
het BENELUX-verdrag rechtsgeldig aan ten Belgische vrouw wier verblijfsredenen van
vergunning door de Nederlandsc autoriteiten was geweigerd om
93.

94.

97.

98.

onvoldoende bestaansmiddelen, kon worden tegengeworpen
mede kan uitAlgemeen wordt aangenomen dat de bescherming ervan zich
strekken tot asielzoekers op wiens verzoek tot toelating ali vluchteling nog
niet is beslist. Over de vraag welke personen, mede vanuit Nedertandsrechtelijke optiek, onder het refoulement-verbod vallen, zie uitgebrcid het procfschrift van FERNHOUT, R., Erkenning cn toelating als vluchteling in
Nederland, Deventer, 1990, 51-145.
Rome, 4 november 1950, Trb. 1951, 154.
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EVRM zich ontwikkeld tot een belangrijke waarborg tegen de uitzetting van vreemdelingen.

99

Bij de twee genoemde bepalingen zijn hogere waarden in het geding,
waarvoor het belang van de bescherming van de algemene middelen
moet wijken.
4

Discriminatieverboden
Een laatste groep van internationale bepatingen die we hier aan de
orde willen stellen, hebben betrekking op het non-discriminatiebeginsel. Het aantal internationale bepalingen dat specifiek of mede
op bijstandsrechtelijk terrein een gelijke behandeling op grond van

nationaliteit voorschrijft, is niet bijzonder groot. Afgezien van de
verdragen die in de voorgaande paragrafen zijn besproken, komen ze
voor in een enkele ILO Conventie 100 en aanbeveling101, in het
ESH102 en in het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers103; de desbetreffende bepalingen in deze instrumenten zijn echter zo geformuleerd, dat van een retle invloed op de
rechtspositie van migranten-bijstandsgerechtigden geen sprake kan
104
zijn.
Rest dan nog de vraag naar de mogelijke invloed van algemene discriminatieverboden zoals vervat in bepaalde mensenrechtenverdragen,
Vgl. Hoofdstuk IV voetnoot 275.
100. Zie o.m. art. 9, lid 1 en art. 10 van Conventic nr. 143 betreffende misstanden
bij migratie, alsmede de bevordering van de gelijkheid van kansen en behandeling van migrerende werknemers, 4 juni 1975, Gen8ve, Trb. 1976, 141.
101. Zie o.m. art. 2, sub i) Aanbeveling nr. 151 betreffende migrcrende werkncmers, 4 juni 1975, Trb. 1976, 141, dat een gelijkheid van behandcling voorschrijft op het gebied van onder meer penefits of social services".

99.

102. Zie art. 13, lid 4.
103. Zie art. 19.

104. Art. 13, lid 4 ESH en art. 19 van het Europecs Verdrag inzake de rechtspositic van migrerende werknemers verwijzen slechts naar de verplichtingen zoals

vervat in het EVSMB. Het effect van de bepalingen beperkt zich tot een
uitbreiding van de werkingssfeer van het EVSMB tot landen die dit Verdrag
niet hebben ondertekend, thans uitsluitend nog van belang voor Oostenrijk.
Zie evenwel RvS, Afdeling Rechtspraak 16 april 1984, RV 1984/117, waarin
werd geoordeeld dat een beroep op art. 13 ESH in samenhang met art. 6
EVSMB niet kon slagen aangezien art. 13, lid 1 ESIi zich gezien aard en
strekking niet leent voor rechtstreckse werking. In art. 10 van ILO Conventie nr. 143 wordt een zeer groot aantal slagen om de arm gehouden. De reikwijdte van art. 9, lid 1 van deze Conventie is beperkt tot uitsluitend personen
die tewerkgesteld zijn geweest op basis van de vigerende nationale voorschriften en bcpalingen.
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zoals art. 2, lid 2 van het Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten en natuurlijk art. 26 van het Internatio105
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).
Art. 26 IVBPR legt vast dat allen gelijk zijn voor de wet en zonder
discriminatie aanspraak hebben op gelijke bescherming door de wet.
Voorts wordt gesteld dat in dit verband de wet discriminatie van
welke aard dan ook verbiedt en een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie garandeert. Daarbij gaat hem om discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Twijfels zijn
gerezen of art. 26 zich mede uitstrekt tot het terrein dat wordt
bestreken door de tegenhanger van het IVBPR, te weten het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,
dat, voor zover hier van belang, ook het "recht of sociale zekerheid,
daarbij mede begrepen sociale verzekering" omvat (art. 8). Het Hunlan
Rights Conimittee (HRC), dat op basis van het facultatieve protocol
bij het IVBPR opinies kan geven in individuele klachtenprocedures,
heeft deze vraag in de zaken Broeks106 en Danning107 bevestigend

beantwoord. Nu zijn opinies van het HRC juridisch niet-bindend, maar
dit laat onverlet het morele gezag dat er vanuit kan gaan. Voor
Nederland hebben de genoemde opinies in ieder geval grote invloed
uitgeoefend op de houding van de Centrale Raad van Beroep, die
sinds 14 mei 1987108 onverkort toepassing geeft aan art. 26 IVBPR in
sociate-zekerheidszaken. Opmerkelijk is echter dat ondanks de groeiende rol van art. 26 IVBPR in het Nederlandse sociale-zekerheidsrecht, de bepaling tot dusver geen noemenswaardige rol heeft gespeeld in het bijstandsrecht. Uitspraken in de bijstandssfeer waarin
art. 26 IVBPR aan de orde is geweest, zijn op een hand te tellen109,
torwijl slechts 66n van die uitspraken betrekking had op discriminatie
105. 19 december 1966, New York, Trb. 1969, 99, cn 1978, 177.
106. HRC 9 april 1987, communication 1984/82, RSV 1987/245.
107. HRC 9 april 1987, communication 180/84, RSV 1988/201.

108. CRvB 14 mei 1987, RSV 1987/246.
109. Mij zijn slechts de volgende uitspraken bekend: RvS 16 mei 1990, Nr. GO4.86-

1523.094E.89. (beroep op art. 26 IVBPR impliciet crkend); RvS 23 juni 1989,
nr. G04.87.0815.368 89.(beroep op art. 26 IVBPR afgewezen) en RvS 30 mei
1989, Nr. 004.88.0702.3218.89. (de zaak teruggewezen naar GS Zuid-Holland).

239

HOOFDSTUK V
op grond van nationaliteit.110 In Nederland lijken illegalen, toeristen
of Turkse vrouwen met dienstplichtige echtgenoten het mogelijke
belang van art. 26 IVBPR dus nog niet te hebben ontdekt, en voor
zover ik dit kan overzien, speelt in andere landen deze bepaling al

helemaal geen rol in het bijstandsrecht, of zelfs het sociale-zekerheidsrecht in het algemeen.
Wat nog niet is, kan nog komen en het is aanlokkelijk om na te gaan
wat de effecten zouden zijn van een toetsing van normen van nationale bestaansminimumregelingen aan het verbod op discriminatie naar
nationaliteit, dat onder meer in art. 26 IVBPR besloten ligt.111 Een
dergelijke exercitie ontaardt echter makkelijk in onverantwoorde
speculaties. In dit verband dient te worden onderstreept dat naar de
maatstaven van het HRC, maar ook naar maatstaven van de dogmatiek
van het discriminatieverbod als rechtsnorm in het algemeen, niet alle
vormen van ongelijkheid van behandeling onmiddellijk als onrechtmatig zijn aan te merken. Van discriminatie kan pas sprake zijn indien gelijke gevallen ongelijk, of ongelijke gevallen gelijk worden
behandeld, niet echter wanneer ongelijke gevallen ook ongelijk behandeld worden. Daarenboven kunnen bepaalde doelstellingen in het
geding zijn die het bestaan van vormen van ongelijkheid van behandeling rechtvaardigen, of in de woorden van het HRC: "A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to
prohibited discrimination within the meaning of art. 26:112 We her-

kennen hier de formulering van de 'objectieve rechtvaardigingstoets',
die ook een belangrijke rol speelt in de jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 113 Het bestaan van
deze toets impliceert dat de eventuele onrechtmatigheid van nationaliteitsdiscriminaties niet a priori kan worden afgeleid uit bepaalde een
110. Dit is het geval voor de laatste van de in de vorige voctnoot vermelde uitspraken.

111. Art.

26 refereert overigens niet met zovcel woorden naar
discriminatie op
grond van nationaliteit. De opsomming van discriminatiegronden in art. 26 is
echter niet limitatief en het is beargumenteerd dat een ongelijke behandcling
van vreemdelingen niet van de werkingssfeer van de bepaling kan worden

uitgesloten. Zie o.m. VERSCHUEREN, H., 'Het niet-discriminatiebeginsel van
artikel 26 IVBPR cn de rechtspositie van vreemdelingen', Migrantenrecht 1989,
127-135,129-130.

112. Zic HRC in overweging 13 van de in voctnoot 106 van dit hoofdstuk aangehaalde opinie

113. Zic hieromtrent o.m. TIMMERMANS, C.WA., 'Verboden discriminatic of (geboden) diffcrentiatic', SEW, 1982, 427-460,433438.
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normensystematiek. Weliswaar kan de toets aan nadere randvoorwaarden en regels worden gebonden114, uiteindelijk is de uitkomst
ervan afhanketijk van een inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit
van de argumentatie in het hoor en wederhoor dat wordt gevoerd in
rechterlijk zaken.115 Veel van de mogelijke argumenten ter recht-

vaardiging van discriminatoire normen in bestaansminimumregelingen
zijn al aan de orde gekomen in de kritische analyse van de positie
van migranten in het bijstandsrecht in het vorige hoofdstuk: de bescherming van de algemene middelen..., de consistentie van het
vreemdeling- en bijstandsbeleid..., het voorkomen van misbruik van
bijstandsvoorzieningen door illegalen..., de noodzaak van het cretren
van voorliggende voorzieningen..., het onderscheid sociale
verzekeringen - sociale bijstand... Tegelijkertijd zijn in het vorige
hoofdstuk kritische opmerkingen gemaakt over de vraag in hoeverre
deze doelstellingen het bestaan nationaliteitsdiscriminaties voldoende
kunnen rechtvaardigen. Of binnen het spanningsveld van argumenten
pro en contra, nationale rechters die bereid zijn gevonden toepassing
te geven aan art. 26 IVBPR, of wie weet ooit de leden van het HRC,
de objectieve rechtvaardigingstoets in het voordeel laten uitvallen van
bepaalde groepen van migranten-bijstandsgerechtigden, kan niet *or116
den voorspeld.

V

Balans en kritische analyse
Die internationale Verflechtung mildert (...) die diskriminierende Politik der Armut
Inltinder
gegeniiber Auslander in gestufter Weise ab, ohne aber den Graben zu den

ganz zuzuschutten. Die Gefahr, daB auch die begunstigden Ausliindergruppen Ab-

striche in Kauf nehmen miissen, ist nicht von der Hand zu weisen. (...). Manchc
Zie hieronder Hoofdstuk VI, (III), 3.3.2.
Zie hierover in communautairrechtetijk perspectief Hoordstuk VI, III, 3.3.2.
116. Een goed voorbeeld van hoe op onderhavig terrein de objectieve rechtvaardigingstoets voor de betrokkene negatief kan uitvallen, biedt de uitspraak van
de President Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 1990, MR 1990/184. In deze zaak ging
het om de vraag in hoeverre het als ongeoorloofde nationaliteitsdiscriminatie
moet worden beschouwd dat de FIT van ROA-gerechtigden een waarborgsom
van f 750,- voor cen telefoonaansluiting vraagt. Zonder deze vraag overigens
te bespreken met referentie naar art. 26 IVBPR, stelde de President dat het
verschil in behandeling ten opzichte van asieizoekers berustte op objectieve
omstandigheden; de financiele positie van de asielzoeker en de onzekere verblijfspositie maakte het onderscheid aanvaardbaar.
114.
115.
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Sicherungen sind ohnehin bruchig, wie das Europdische Fiirsorgeabkommen beweist.
Soweit Privilegien bestchen, tritt fiir die ubrigen Auslander ihre
zuriickgcsetze

Stellung noch deutlicher in Erscheinung...:

Zo karakteriseerde de Duitse auteur zuLEEG de invloed van het
internationale recht op de positic van armlastige vreemdelingen.117 De
analyse is inderdaad typerend voor het internationale systeem zoals
dat hierboven is weergegeven. Dit systeem voorziet niet in een systematische en effectieve gelijkstelling van vreemdelingen in bestaansminimumregelingen, laat staan een internationale herverdeling van de
bijstandslasten. Hoogstens voor staatlozen en vluchtelingen is de
internationate gemeenschap bereid gebleken op dit punt verdergaande
stappen te nemen. Voor het overige biedt het internationale recht een
versnipperd beeld van regels en bepalingen die voor bepaalde begunstigde personengroepen in bepaalde situaties een beinvloeding van de

rechtspositie met zich mee kunnen brengen, maar evenzeer voor andere categorieen van vreemdelingen en andere situaties de nationaal-

rechtelijke positie geheel onaangetast laten. Daarbij komt nog eens
dat binnen het bereik van de invloedssfeer van bepaalde verdragen de
effecten van rechtsnormen van land tot land kunnen verschillen, een
gegeven dat niet alleen voortvloeit uit het feit veel verdragsbepalingen aan duidelijkheid te wensen overlaten, maar ook uit het gemis
van supranationale rechterlijke organen, die over een eenvormige
verdragsinterpretatie in de aangesloten staten kunnen waken.

De versnippering van de stand van het internationale recht komt
misschien nog wel het sterkst tot uitdrukking indien men de normstelling op het totale gebied van bestaansminimumuitkeringen beschouwd. Hoewel de nationale rechtspositie van vreemdelingen in het
bijstandsrecht en in gemengde-prestatieregelingen grote gelijkenissen
vertoont, worden de onderscheiden groepen van regelingen op internationaal niveau gehuisvest in verschillende verdragstypen, waarvan
de inhoud onderling sterk afwijkt. Enerzijds is er voor
sociale-bijstandsregelingen het EVSMB, waarvan de inhoud zich mede uitstrekt
117. ZULEEG, M., 'Politik der Armut und Ausl:inder', in: Politik der Armut und die
Spaltung des Sozialstaats, LEIBFRIED, S. en TENNSI'EDT, F. (eds.), Frankfurt
am Main, 1985, 295-308, 305-306.
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tot de verblijfsrechtelijke positie van bijstandsgerechtigden, en dat
voor wat betreft het discriminatieverbod een koppeling maakt met de
verblijfsrechtelijke status. Anderzijds zijn er voor de gemengde-prestatieregelingen coOrdinatieverdragen inzake de sociale zekerheid, die
geen koppeling maken met de verblijfsrechtelijke positie van begunstigde personen, en die mede grenzen stellen aan de toepassing van
het territorialiteitscriterium in uitkeringsregelingen. Hoogstens geldt
als gemeenschappelijk kenmerk voor zowel de inhoud als de toepassing van beide verdragstypen dat een groot aantal hindernissen worden opgeworpen die een daadwerkelijke beinvloeding van de rechtspositie van migranten in het sociale-bijstandsrecht, c.q. gemengdeprestatieregelingen in de weg staan. In dit verband kunnen we constateren dat staten uiteindelijk toch geneigd zijn zich terughoudend
op te stellen bij het 'internationaliseren' van de rechtspositie van
migranten in bestaansminimumregelingen; op dit gebied wordt het heft
liefst in eigen handen gehouden.

Het zou te ver gaan om in

deze slotonderdeel de indruk achter te

laten dat het internationale recht voor de rechtspositie van migranten
in bestaansminimumregelingen van elke betekenis is ontbloot. Bepaalde
verdragen, in het bijzonder het EVSMB, leggen randvoorwaarden vast
die verhinderen dat de aangesloten staten, aangezet door bijvoorbeeld
economische omstandigheden, bepaalde basisnormen op het terrein van
de behandeling van vreemdelingen in het bijstandsrecht niet langer in
acht nemen. Daarbij kan ook een rol spelen dat van bepaalde internationale bepalingen een zekere harmoniserende werking uitgaat; de
verdragspartners kunnen er vanuit gaan dat de behandeling van
vreemdelingen in bestaansminimumregelingen in het eigen land niet
substantieel verschilt van die in andere landen, hetgeen de behoefte
om over te gaan tot restrictieve regelstelling kan wegnemen.
In negatieve zin kunnen deze bespiegelingen worden geillustreerd aan
de hand van de rechtspositie van asielzoekers. Zoals vermeld in onderdeel 3 van dit hoofdstuk bestaat er op internationaal niveau geen
normering waaruit ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat asielzoekers een met nationale onderdanen gelijkgestelde rechtspositie
toekomen. Hierdoor konden bepaalde staten die in de loop van de
jaren 80 geconfronteerd werden met een sterke toename van het
aantal asielzoekers, overgaan tot de invoering van restrictieve regel-
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stelling in de bijstandssfeer, zonder daarmee noodzaketijkerwijs in
strijd te komen met internationale verplichtingen.118 Sterker nog het
gebrek aan algemeen aanvaarde internationale standaarden inzake de
bijstandsrechtelijke positie van asielzoekers vormde juist een argument om tot dergelijke restrictieve regelstelling over te gaan. De
beperkende maatregelen in de Bondsrepubliek en Nederland werden in
ieder geval in belangrijke mate ingegeven door het motief dat een
eventuele aanzuigende werking als gevolg van relatief
gunstiger opvangsnormen, moest worden tegengegaan. Indien nog meer landen zich
door dergelijke overwegingen laten leiden, ontstaat het
perspectief
dat asielzoekers het slachtoffer worden van een neergaande spiraal,
waarbij staten elkaar de loef proberen af te steken bij het creeren
van minder gunstige bijstandsnormen en voorwaarden voor opvang
in
het algemeen. Een proces van 'social dumping' dat vaak als een theoretisch gevaar wordt geopperd, heeft zich aldus in de jaren
80 voor
de ogen van asielzoekers afgespeeld, en dreigt bij de afwezigheid van
duidelijke internationale garanties inzake de bijstandsrechtelijke positie van asielzoekers, steeds meer een realiteit te worden. De neergaande trend lijkt uitsluitend tot stuiten te kunnen worden gebracht
door het maken van internationale afspraken die voorzien in een
bepaalde normering voor de opvang van asielzoekers...

De tekortkomingen van het EVSMB, alsmede de problematiek van de
toepassing van co6rdinatieverdragen op gemengde-prestatieregelingen,
nodigt uit tot het ontwikkelen van ideeen omtrent een alternatieve,
en meer coherente internationale normstelling op het
gebied van de
rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. Om redenen die in het inleidende hoofdstuk van dit onderzoek zijn weergegeven, is er echter voor gekozen om alternatieve scenario's veeleer te
ontwikkelen in de context van het Europese-Gemeenschapsrecht, in
het kader waarvan de invloed van het co8rdinatie-instrumentari
um op
gemengde-prestatieregelingen veel groter is dan in het overige internationale recht, en waarbinnen het perspectief bestaat van een daadwerkelijke vrijgemaakt personenverkeer.

118. Dit laat overigens onveriet mijn conclusies omtrent de effecten van het Protocol bij het EVRM voor de Nederlandse rechtssituatic op Hoofdstuk V, (III).
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Ook de rechtspositie van asielzoekers wordt ter sprake gebracht bij
ontwikkeling van alternatieve courdinatiescenario's binnen het Europese-Gemeenschapsrecht. De reden hiervoor is overigens niet dat de
Europese Gemeenschappen een geschikter 'forum' vormen voor regelstelling inzake de bijstandsrechtelijke positie van asielzoekers, dan
bijvoorbeeld de Raad van Europa of de Verenigde Naties. Het vooruitschuiven van opmerkingen over het onderhavige onderwerp is uitsluitend ingegeven door de wens om alle aspecten van de co6rdinatiemogelijkheden van bestaansminimumuitkeringen zoveel mogelijk onder
te brengen in Edn hoofdstuk.
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De communautairrechtelijke positie van migranten in
bestaansminimumregelingen

I

Inleiden(le opmerkingen

Anders dan in het kader van de Raad van Europa, waar de Lid-Staten
zijn overgegaan tot de afsluiting van een verdrag betreffende sociale
en medische bijstand, is in' het kader van de EEG geen aandacht
besteed aan de bijzondere problemen van migranten-bijstandsgerechtigden. Het EEG Verdrag en het secundaire gemeenschapsrecht bevatten geen bepalingen die specifiek zijn toegesneden op de rechtspositie

van migranten in het bijstandsrecht; enerzijds is de sociale bijstand
uitgesloten van het materiele geldingsbereik van Vo. 1408/71, anderzijds zijn er geen specifieke regels die betrekking hebben op de verblijfsrechtelijke positie van migranten in de sociale bijstand. Ten
aanzien van dit laatste punt is ook geen nieuwe situatie ontstaan met
de vaststelling van de richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor nietactieven, op 28 juni 1990. In deze richtlijnen is immers de voorwaarde
opgenomen dat de betrokkenen over toereikende middelen moeten
beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf afhankelijk
worden van de sociale bijstandsregelingen van het gastland. Deze normering heeft voor personen die in een gastland afhankelijk zijn van
een bestaansminimumuitkering een negatief effect; zij worden gezien
hun staat van behoeftigheid van het vrije verkeer van niet-actieven
uitgesloten.
Tegen de achtergrond van de totstandkoming van het EEG Verdrag
vermag de afwezigheid van specifieke normstelling inzake de rechtspositie van migranten in de sociale bijstand niet te zeer verbazen.
Hoewel de totstandkoming van het Verdrag plaatsvond in een tijd
waarin de noodzaak voor een Europese integratie algemeen werd
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onderkendi, is het Verdrag grotendeels opgezet langs de beperkter
lijn van het creeren van een gemeenschappelijke markt.2 Van een
volledige economische of sociale integratie is geen sprake; een politieke unie komt volstrekt niet aan de orde.3 Dit weerspiegelt zich in

de bevoegdheden die de Gemeenschapsinstellingen op grond van het
Verdrag zijn toegekend.4 Het gemeenschappelijke douanetarief, de vier
vrijheden (goederen, personen, diensten, kapitaal) en het Europese
beleid inzake landbouw en mededinging hebben de absolute prioriteit
genoten, terwijl bijvoorbeeld het sociaal beleid duidelijke tweede
plaats is toebedeeld.s

Het vrije verkeer van personen, waarin het EEG Verdrag voorziet,
vormt naast een vrije ruimte voor het goederen- en kapitaalverkeer
een van de pijlers van de gemeenschappelijke markt. Het gaat bij dit
vrije verkeer echter niet om alle personen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, maar uitsluitend om personen wier activiteiten
kunnen worden gerekend tot de produktiefaktor arbeid. Vanuit het
liberaal-economisch concept van de gemeenschappelijke markt ligt de
waarde van de door het vrije personenverkeer gecreterde arbeidsmobiliteit in de doelmatige aanwending van productiefactoren.6 Indien in
een bepaald gebied sprake is van een tekort aan arbeidskrachten,
dienen ondernemingen in staat te zijn dit tekort aan te vullen met
werknemers uit andere regio's van de Gemeenschap. Evenzeer moeten
werknemers en met name ook vrije zelfstandige bedrijfs- en beroepsuitoefenaren de keuzevrijheid hebben om zich daar binnen de Gemeenschap te vestigen waar voor hen de meest gunstige economische
voorwaarden gelden. Een vrij verkeer van niet-actieven, waartoe ook
1. Vgl. IPSEN, H.P., Europaisches Gemeinschaftsrecht, Tiibingen, 1972, 139-144;
GROEBEN, H. VON DER; BOECKH, H. VON; THIESING, J., Kommentar zum
EWG-Vertrag, Baden-Baden, 1974, 4344; CONSTANTINESCO, U; Das Recht
der Europiiischen Gemcinschaften, Baden-Baden, 1977,73-87; GROEBEN, H.
VON DER, Legitimationsprobleme der Europaischen Gemeinschaft, Baden-Baden,
1987,70-74.

2.
3.

Vgl. art. 2 EEG.
Voor achtergronden vgl. KUSTERS, H.J., Die Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, Baden-Baden, 1982 in het bijzonder p. 505.

4. Een overzicht van deze bevoegdheden vindt men in IPSEN, H.P., 1972, a.w.,
414424. Voor achtergronden vgl. GROEBEN, VON DER H., Aufbaujahre der
EuropSischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 1982,25-28; GROEBEN, VON DER
H., a.w. (198D 75-76.

5.

Vgt. o.m. GROEBEN, H. VON DER, a.w. (1987),
15-29.

6.
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Vgl. o.m. HOLLOWAY, J., a.w., 235 e.v.

137-139;

HOLLOWAY, J., a.w.
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de bijstandsgerechtigden behoren, werd evenwel geacht buiten het
bestek van de gemeenschappelijke markt te vallen en is in het kader
van de geldende Verdragsbepalingen inzake het vrije personenverkeer

dan ook niet gerealiseerd.

De centrale plaats van de gemeenschappelijke markt, of ruimer van de
economische doelstellingen, geldt primair als een verklaring voor de
afwezigheid van specifieke regelgeving met betrekking tot de ver-

blijfsrechtelijke positie van bijstandsgerechtigden. Het kan ook worden gezien als een 'historische grond' voor de uitsluiting van de
sociale bijstand ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71. Art. 51 EEG kadert
immers in het Verdragshoofdstuk dat betrekking heeft op het vrije
verkeer van werknemers; bestond er wel behoefte aan een codrdinatieregeling die betrekking heeft op de sociale verzekeringsrechten van
werknemers, een coordinatieregeling voor niet-actieven in de sociale
bijstand viel buiten het bestek van opdracht van de verdragsopstellers
aan de gemeenschapswetgever.

Toch is deze verklaring niet volledig bevredigend. Het is immers niet
Liduitgesloten dat ook werknemers, nadat zij zich in een andere
van
in
arbeidsongeschiktStaat hebben gevestigd, bijvoorbeeld
geval
heid of langdurige werkloosheid van de sociale bijstand afhankelijk
worden. Waarom werd bij de totstandkoming van de voorloper van Vo.
de
1408/71 niet met deze situatie rekening gehouden? Op zich verzet

tekst van art. 51 EEG zich niet tegen eventuele co8rdinatiemaatregelen in de sfeer van de sociale bijstand; het artikel verwijst naar
maatregelen op het gebied van de sociale zekerlieid. Over de inhoud
van het begrip sociale zekerheid bestaat weliswaar nationaal noch

internationaal consensus, maar het mag geenszins zo worden opgevat
als een aanduiding van vormen van inkomensbescherming met uital is besluiting van de sociale bijstand. Integendeel, zoals hierboven
een
uitdrukking
schreven, vormt het begrip sociale zekerheid juist
van de conceptuele toenadering tussen de sociale verzekeringen en
andere methoden van inkomensbescherming, de sociale bijstand daarbij
inbegrepen.

De daadwerkelijke motieven die hebben gegolden bij het uitsluiten van
de sociale bijstand van het communautaire coBrdinatie-instrumentarium
zijn achteraf moeilijk te achterhalen. Het is wel gesuggereerd dat de
afwezigheid van communautaire regelgeving op het gebied van de

249

HOOFDSTUK VI
sociale bijstand samenhangt met het feit dat ten

tijde van de totstandkoming van Vo. 3/58 alle EEG Lid-Staten reeds aangesloten
waren bij het uit 1953 daterende Europese Verdrag betreffende medische en sociale bijstand, zodat de positie van werknemers die afhankelijk worden van de sociale bijstand, reeds afdoende was geregeld.7 Geheel afgezien van de vraag of het EVSMB daadwerkelijk
een voldoende bescherming aan migranten biedt, kan deze
suggestie
niet overtuigen. Ten tijde van de totstandkoming van Vo. 3/58 bestond er ook al een uitgebreid netwerk van bi- en multilaterale co-

drdinatieverdragen die zich inlieten met de sociale verzekeringsrechten van werknemers.
Het is niet uitgesloten dat aan de uitsluiting van de sociale bijstand
van Vo. 3/58 geen rationeel motief ten grondslag heeft gelegen. In

het kader van de totstandkoming van het Europees Verdrag inzake
sociale zekerheid, dat aan de basis lag van Vo
3/58, is aangesloten
bij de tot dan toe bestaande internationale coOrdinatierecht. Dit recht
laat zich traditioneel in met de onderlinge afstemming van nationale
sociale verzekeringsstelsels (al dan niet van contributieve aard),
een
gegeven dat veelal tot uitdrukking komt in de expliciete uitsluiting
van de sociale bijstand van de werkingssfeer van co6rdinatieverdragen. Voor de opstellers van het Europees Verdrag en Vo 3/58 was er
meer grond om bij de traditie van de coardinatierecht aan te
sluiten,
dan om hiervan af te wijken.

De principiele afwezigheid van een vrij verkeer van niet-actieven
heeft niet kunnen voorkomen dat gaandeweg tal van communautaire
normen zijn ontwikkeld die wel degelijk de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen kunnen beinvloeden. Het EEG Verdrag is meer dan een bundeling van bepalingen op het terrein van de
gemeenschappelijke markt, maar vormt tevens een kader voor een
verdergaande integratie.8 Dit komt overigens ook tot uitdrukking in

de Preambule van het Verdrag waarin de Lid-Staten onder meer verklaren vastberaden te zijn "de grondslagen te leggen voor een steeds
hechter verbond tussen de Europese volkeren". De communautaire
7. Zie BENDER, W., 'Die Sozialhilfe im System Ausliinderrechts', Demokratie und
8.
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rechtsorde kenmerkt zich door een supranationaal karakter en beschikt over uitvoerende wetgevende en rechtsprekende organen9;
onder invloed van de totstandkoming van het secundaire gemeen-

schapsrecht, en met name ook de jurisprudentie van het Hof van
Justitie is het gemeenschapsrecht steeds bredere terreinen gaan bestrijken en zijn steeds meer bevoegdheden overgeheveld van het nationale naar het communautaire vlak.10 Dit gegeven doet zich ook
gelden op het terrein van het vrije personenverkeer en het communautaire coiirdinatierecht. Voor ons onderwerp zijn in dit verband met
name twee ontwikkelingen van belang.
Op de eerste plaats is er onder invloed van de invoering van communautaire maatregelen en extensieve interpretaties van gemeenschapsrechtelijke bepalingen door het Hof van Justitie sprake van een
constante verruiming van de kring van begunstigden onder het vrije
personenverkeer. Verschillende groepen van niet-actieven kunnen
tegenwoordig rechten ontlenen aan de bepalingen inzake het vrije

werknemers- en zelfstandigenverkeer, terwijl als gevolg van de invoering van nieuwe richtlijnen niet-actieven onder bepaalde voorwaarden een algemeen verblijfsrecht hebben in de Lid-Staten.
Op de tweede plaats is onder invloed van een zeer ruime interpretatie
van het begrip 'sociale voordelen' ex art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en een

enge interpretatie van het begrip 'sociale bijstand' ex art. 4, lid 4
Vo. 1408/71 het communautaire codrdinatie-instrumentarium mede van
belang is geworden voor bestaansminimumregelingen.

Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen kunnen bepalingen inzake
het vrije personenverkeer en het communautaire co8rdinatie-instrumentarium toch invloed uitoefenen op de rechtspositie van migranten
in bestaansminimumregelingen. In dit hoofdstuk wordt de invloed van
het communautaire recht op deze rechtspositie nader onderzocht.
De afwezigheid van specifieke regelgeving op dit terrein brengt met

zich mee dat de normen die relevant zijn voor de positie van migranten-bijstandsgerechtigden niet systematisch zijn ondergebracht in een
9. Vgt. SCHULTE, B. in: Europees sociale zekerhcidsrecht, commentaar, PIErERS,
D. (ed.), Antwerpen, 1988, 49-68, 52

10. Vgl. o.m. TIMMERMANS, C.WA., Het recht als multiplier in het Europese
integratieproces - lets over bevoegdheidsverhoudingen tussen de Gemeenschap
en Lid-Staten, Deventer, 1978.
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of meerdere rechtsinstrumenten; dergelijke normen situeren zich over
het gehele spectrum van het gemeenschapsrecht. Dit creeert bijzondere problemen met betrekking tot de opbouw van dit hoofdstuk. Op
welke wijze bet communautaire recht van invloed is op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, wordt toegelicht in
de volgende paragraaf.

II

Dc invioed van het

comm,ing,it,ire recht op dc rechkpositie van

migranten in bestaansminimumregelingcn

In hoofdstuk 4 is gebleken dat de nationale rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen in essentie wordt bepaald door drie
elementen:
1 een strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel;
2 de mogelijke toepassing van nationaliteitscriteria;

3 de koppeling bijstandsrecht - vreemdelingenrecht:
a een 'verminderde rechtspositie' van niet rechtmatig verblijvende
vreemdelingen; en
b negatieve verblijfsrechtelijke consequenties van het genieten van
een bestaansminimumuitkering.

Welke onderdelen van het communautaire recht oefenen invloed uit op
deze elementen? Op zich hoeft de beantwoording van deze vraag
weinig problemen op te leveren. De punten 1 t/m 3a. vloeien voort
uit normen zoals vervat in nationale bestaansminimumregelingen. Het
communautaire recht Laat zich uitsluitend in met dergelijke normen
via bepalingen inzake de co6rdinatie van de sociale zekerheid, hieronder begrepen Vo. 1408/71, alsmede art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 (of
ruimer: het communautaire verbod op discriminatie naar nationaliteit).
Punt 3b. vloeit niet voort uit de normen van nationale bestaansminimumregelingen, maar uit het nationale vreemdelingenrecht. Dit recht
wordt niet beinvloed door communautaire co8rdinatiebepalingen, maar
door bepalingen inzake het vrije personenverkeer voor zover deze
zich inlaten met de toelating en verblijf van onderdanen van vreemde
Lid-Staten.
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Deze vaststelling moge dan eenvoudig zijn, veel gecompliceerder is de
vraag welke inhoudelijke effecten voortvloeien uit de toepassing van
het relevante communautaire recht. Wat de bepalingen inzake het
vrije personenverkeer betreft, dient met name te worden nagegaan
welke groepen van personen onder welke voorwaarden aan het communautaire recht een verblijfsrecht in een vreemde Lid-Staat kunnen
ontlenen. Van daaruit kunnen conclusies worden getrokken ten aanzien van de vraag in hoeverre de nationale autoriteiten aan het verblijf van vreemdelingen de voorwaarde kunnen stellen dat zij beschikken over voldoende eigen middelen van bestaan en/of niet afhankelijk
zijn van een bestaansminimumregeling.
In het kader van de cot; rdinatie van de sociale zekerheid moet worden onderzocht in hoeverre bestaansminimumregelingen onder de materitle werkingssfeer van Vo. 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68
vallen. Evenzeer is van belang na te gaan of personen die afhankelijk

zijn van een bestaansminimumuitkering als economisch niet-actieven
kunnen rekenen op de bescherming van deze instrumenten, met ander
woorden of zij ratione personae een beroep kunnen doen op de relevante bepalingen. Pas als deze punten zijn besproken, kan worden
ingegaan op de invloed van de onderhavige communautaire rechtsinstrumenten op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. Het gaat hier op de eerste plaats om de toepassing van
het communautaire verbod op discriminatie naar nationaliteit, hetgeen
implicaties heeft voor de mogelijke toepassing van nationaliteitscriteria in bestaansminimumregelingen en de 'verminderde rechtspositie'
van niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen. Voorts speelt de
vraag in hoeverre Vo. 1408/71 grenzen stelt aan de toepassingsmoge-

lijkheden van het territorialiteitsbeginsel in bestaansminimumregelingen.

Hieronder wordt allereerst aandacht besteed aan de communautaire
bepalingen inzake de toelating en verblijf in een vreemde Lid-Staat,
en de invloed hiervan op de verblijfsrechtelijke positie van personen
die afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering (onderdeel III).
Vervolgens wordt het coilrdinatieregime aan de orde gesteld voor
zover dit afhankelijk is van de toepassing van Vo. 1408/71, en het
discriminatieverbod ex art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en art. 7 EEG (onderdeel IV). In onderdeel V volgt ten slotte een balans en kritische
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analyse, waarin een totaaloverzicht wordt geboden van het voorafgaande, en waarin de stand van het communautaire recht wordt on-

derworpen aan kritische beschouwingen.

III

Dc invloed van de communautaire bcp:,lingen in ke de toclating en
verblijf op de verblijfsreditelijke positie van personen die afhankelijk
zijn van cen bestaansminimumuitkering

1

Een nadere toespitsing van de waagstelling

De vraag naar de invloed van de communautaire bepalingen inzake de
toelating en verblijf op de verblijfsrechtelijke positie van bijstandsgerechtigden is er bovenal een naar de integriteit van het bestaansmiddelenvereiste, zoals dat wordt toegepast in de nationale vreemdelingenwetgevingen van de Lid-Staten, en zoals dat in verband met
de recente invoering van de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van
niet-actieven zal worden geharmoniseerd.
Een eerste constatering die in verband met onze vraagstelling moet
worden gedaan, is dat de communautaire verblijfrechtelijke bepalingen

met betrekking tot het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer
geen normen bevatten op grond waarvan de toekenning of het behoud
van het verblijfsrecht kan worden beperkt in verband met het nietbeschikken over voldoende middelen van bestaan of het doen van een
beroep op een bijstandsuitkering.11 Dit betekent in beginsel dat binnen de grenzen van het vrije- werknemers en zelfstandigenverkeer de
bevoegdheid van de Lid-Staten om aan EG-onderdanen een recht op
verblijf te ontzeggen op grond van het niet voldoen aan het be11. Waarschijnlijk was dit in de optiek van de opstellers van het Verdrag en het
secundaire gemeenschapsrecht ook niet nodig. Immers, bij de categorieEn van
personen die op basis van het Verdrag cen recht op verblijf is gegund (in
principe werknemers en zelfstandigen) zal bijstandsafhankelijkheid zich niet
snel voordoen omdat men cen inkomen uit arbeid
geniet. Wat betreft de postactieven zou zijn geredeneerd dat zij afdoende bescherming genieten op grond

van de sociale verzekeringen. Allcen t.a.v. de langdung werklozen hoeft dit
niet het geval te zijn en inderdaad zullen we hier nog zien dat het verblijfsrecht van deze groep is beperkt tot een periode van ten hoogste twee jaar.
Het zij overigens nog vermeld dat in de praktijk van het gemeenschapsrecht
het verblijfsrecht van werkzockenden in de toegestane termijn van drie maanden weI onderhevig is aan een bestaansmiddelenvereiste. Zie ook hierna

Hoofdstuk VI, (III), 2.3.1.
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staansmiddelenvereiste geheel aan banden is gelegd, een uitgangspunt
dat, zoals hierna nog zal blijken, herhaaldelijk door het Hof van

Justitie is bevestigd. 12
Een tweede constatering is dat buiten het bereik van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer, te weten op het terrein van het
door de richtlijnen ingevoerde vrije verkeer voor niet-actieven, de
toekenning en het behoud van het verblijfsrecht wel afhankelijk
wordt gesteld van de voorwaarde dat de betrokkenen beschikken over
voldoende middelen van bestaan. We kunnen er in dit stadium genoegzaam van uitgaan dat deze voorwaarde impliceert dat de toepassingsmogelijkheden van het nationale bestaansmiddelenvereiste door de
13
desbetreffende richtlijnen onverlet wordt gelaten.

Op het punt van het bestaansmiddelenvereiste treedt dlls een belangrijke tegenstelling aan het licht tussen enerzijds bepalingen inzake
het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer, en anderzijds de bepalingen in de richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor niet-actieven.
Voor onze vraagstelling impliceert deze tegenstelling dat het vooreerst van belang is om na te gaan welke categorietn van personen

onder de respectieve vrije-verkeersregimes ressorteren. Anders gesteld: de vraag naar de integriteit van het bestaansmiddelenvereiste
lost zich op in een afbakening van het personele toepassingsgebied
van het vrije-verkeersregime voor werknemers- en zelfstandigen, res12. Theoretisch zou nog kunnen worden beargumenteerd dat de toepassing van cen
uit
bestaansmiddelenvereiste als verblijfwoorwaarde eventueel kan voortvloeien
de mogelijkheid om het vrije personenverkeer te beperken uit hoofde van
van
openbare orde. Het is al echter al aan de orde gesteld dat onder invioed
de rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen en de jurisprudentie van het Hof
van Justitie de toepassing van de openbare orde-exceptie aan strenge inhoudelijke en procedurek grenzen is gebonden. De toegestane beperkende maatde betrokkene en
regelen moeten berusten op het persoonlijk gedrag van
doekinden. Uit deze voormogen nict worden ingeroepen voor economische
waarden mag worden afgeleid dat het ontbreken van voldoende eigen middelen
van bestaan geen maatregelen rechtvaardigt, zoals de verwijdering uit de staat
van verblijf. In deze zin ook de Commissic in de beantwoording op de schriftelijke vraag in het Europese Parlement 277/69 (Vredeling), PB EG C 159/2
van 12 december 1969. Zie voorts het schrijven van de Directeur-generaal

13.

Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Onderwijs van de Commissie van 2 mci
1984, aangehaaid in een noot bij de uitspraak van de Staatssecretaris van
Justitie, 14 mei 1984, RV 1985/105.
Aan dit punt wordt hieronder nader aandacht besteed Hoofdstuk VI, (III), 3.
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pectievelijk dat van het vrije-verkeersregime voor nict-actieven.
Op het eerste gezicht lijkt deze afl,akening weinig problematisch. De
bepalingen inzake het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer
hebben betrekking op economisch actieve personen, en de richtlijnen
hebben betrekking op economisch niet-actieve personen. De realiteit
is echter veel complexer omdat, zoals hierboven reeds is gesteld, het
vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer inmiddels ook omvangrijke
groepen van niet-actieven is gaan omvatten. Nu moet worden aangenomen dat de invoering van de nieuwe richtlijnen in principe niet
tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde groepen van begunstigde personen als het ware worden overgeheveld van het vrije-verkeersregime
voor werknemers en zelfstandigen naar het regime voor niet-actieven,

dat juist op het punt van het bestaansmiddelenvereiste ongunstiger is.
In de richtlijnen worden de voorwaarden voor het verblijfsrecht uit-

sluitend van toepassing verklaard op onderdanen van de Lid-Staten
die dit recht niet bezitten op grond van andere bepalingen
van het
gemeenschapsrecht.14 Met andere woorden: de richtlijnen inzake het
verblijfsrecht voor niet-actieven kunnen geen invloed uitoefenen op
de rechtspositie van personen, wier status als werknemer, zelfstandige, dienstenverrichter of -ontvanger verankerd ligt in het EEG
Verdrag. In beginsel kan er dus geen sprake zijn van een verslechte-

ring van de verblijfsrechtelijke positie van deze groep van personen
als gevolg van de invoering van de richtlijnen. 15
In de volgende paragraaf wordt allereerst nagegaan welke personen
als niet-actieven onder het personele toepassingsgebied van het vrije
werknemers- en zelfstandigenverkeer ressorteren. Hiermee wordt tegelijkertijd inzicht verschaft in de compositie van de groep van personen die effectief onder het toepassingsgebied van de richtlijnen

14.

15.

Zie Richtlijn 90/363/EEG (algemeen verblijfsrecht; 'overige niet-actieven), art.
1 en Richtlijn 90/366/EEG (studenten), art. 1. In Richtlijn
90/365/EEG (postactieven) komt een overeenkomstige zinsnede nict voor, maar of hieraan concrete implicaties zjjn verbonden, valt te betwij felen. I Iet
dunkt mij dat we
hier te maken hebben met een slordigheid van de gemeenschapswetgever.
Deze theoretische beschouwing laat onverlet de mogelijkheid dat de rechtspositic van bepaalde personen wier status onder de bepalingen van het vrije
werknemers- en zelfstandigen nog onzcker is, of nog niet uitgckristalliseerd,
in de toekomst veelecr wordt beheerst door de nieuw ingevoerde richtlijncn
voor niet-acticven. Op dit punt wordt hieronder ingegaan Hoofdstuk VI, (III),
2.6.
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voor niet-actieven vallen, met het daarin vervatte bestaansmiddelenvereiste. Achtereenvolgens komen aan bod:
- het werknemers- en het zelfstandigenbegrip en de beperkingen in
het licht van de voorwaarde van het uitoefenen van een 'economi-

sche activiteit';

- het criterium van verplaatsing binnen

de Gemeenschap in verband

met het uitoefenen van een economische activiteit;
- de verblijfsrechtelijke positie van werkzoekenden en personen die
in een vreemde Lid-Staat een betrekking hebben vervuld (postactieven);

- de verblijfsrechtelijke positie

van familieleden van werknemers en

zelfstandigen;

- de positie van ontvangers

van diensten, met bijzondere aandacht

voor toeristen en studenten.

Een tweede punt van onderzoek dat in onderdeel III aan de orde
komt, betreft de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste in
de richtlijnen inzake een verblijfsrecht voor niet-actieven zelf. Toetsing van de rechtmatigheid van dit vereiste vindt plaats aan de hand
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Centrale vraag is of
er aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat het Hof van Justitie
het bestaansmiddelenvereiste strijdig zal achten met het primaire
gemeenschapsrecht, in het bijzonder het discriminatieverbod van art.
7 EEG.

2

De ajbakening van het personele geldingsbereik van het vrije werknemers en zelfstandigenverkeer ten oprichte van economisch nietactieven

2.1

2.1.1

Het werknemers- en zelfstandigenbegrip en beperkingen in het licht
van de voorwaarde van het uitoefenen van een economische activiteit'

Algemeen

Op grond van artt. 48 en 52 EEG en het daarop gebaseerde secundaire recht genieten werknemers en zelfstandigen die in een andere
Lid-Staat werkzaamheden verrichten een recht op toegang en een
Voorts
permanent verblijfsrecht op het grondgebied van die Lid-Staat.
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brengt art. 59 EEG met zich mee dat zelfstandigen die diensten verrichten (alsmede personen ten wier behoeve diensten worden
verricht)
verzekerd zijn van een verblijfsrecht voor de duur van de dienstverrichting.
Wat wordt voor de doeleinden van de toekenning van deze rechten
verstaan onder de begrippen 'werknemer' en 'zelfstandige'
en hoe
verhouden deze begrippen zich tot personen die geen economische
activiteiten verrichten? Het Verdrag laat zich hier niet over
uit, maar
het Hof van Justitie heeft in zijn jurisprudentie een belangrijke bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vragen.

Een belangrijke eerste stap in de rechtspraak van het Hof vormde de
uitspraak in de zaak Unger, waarin werd ingegaan op het werkne-

mersbegrip ex artt. 48 t/m 51 EEG.16 Het Hof besliste in dit arrest
dat het werknemersbegrip niet een nationaalrechtelijke, maar een
gemeenschapsrechtelijke betekenis toekomt. Hierbij werd onder meer
overwogen, dat indien het werknemersbegrip afhankelijk zou zijn van
het nationale recht, iedere Lid-Staat in de gelegenhe
id zou zijn de
inhoud ervan te wijzigen en zodoende bepaalde categorieen van personen naar welgevallen van de bescherming van het Verdrag uit te

sluiten, hetgeen artt. 48 t/m 51 EEG van iedere zin zou beroven en
fnuikend zou zijn voor de doelstellingen van het Verdrag om tot een
zo groot mogelijke vrijheid van verkeer van werknemers te komen.

Aldus werd de basis gelegd voor een gemeenschapsrechtelijk werknemersbegrip dat langzaam maar zeker door het Hof nader kon worden
ingevuld.17 Eenzelfde ontwikkeling zou plaatsvinden in het licht van
het zelfstandigenbegrip, waaraan naar het oordeel van het Hof eveneens een gemeenschapsrechtelijke betekenis toekomt. 18

16.

HvJ

19

maart 1964, zaak 75/63.

17. Zie over deze ontwikkeling onder meer het overzichtsartikel van STEYGER,
E., (De gemeenschappelijke arbcidsmarkt en het sociale beleid van de Gemeenschap, over discriminatic, distorsies, en ingebakken dispariteiten), NJB, 1988,
249-253. Interessant is de vaststelling van de auteur dat in het kader van het
vrije werknemersverkeer een ander werknemersbegrip is ontwikkeld dan in het
kader van de richtlijnen die tot stand zijn gekomen op het
terrein van "de
sociale politiek".
18. HvJ 23 oktober 1986, zaak 300/84 (Roosmalen). Het arrest is
gcannotcerd door
KEUNEN, F.W.M. in RSV 1987/94,
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2.1.2

Het werknemers- en zelfstandigenbegrip en de economische grenzen

van het EEG Verdrag

Het wordt vaak benadrukt dat de toepassingssfeer van het EEG Ver19
drag in principe beperkt is tot activiteiten van economische aard.
Voor een dergelijke opvatting wordt onder meer steun gezocht bij
art. 2 EEG, waarin de doelstellingen van de Gemeenschap in voornamelijk economische termen worden omschreven. Het Hof heeft zich
in zijn rechtspraak bij de overheersende opvatting in de rechtsdoctrine aangesloten. Dit bleek onder meer uit de arresten Watrave en
Koch20 en Dona21, waarin moest worden beoordeeld of bepaalde discriminerende bepalingen in de sportreglementering de toets van het
communautaire verbod op discriminatie naar nationaliteit konden
doorstaan. In Walrave-Koch ging het om een reglementsbepaling van
de "Union Cycliste Internationale" inzake de indoor-wielersport. Deze
bepaling schreef voor dat de 'stayer' dezelfde nationaliteit moest
hebben als de wielrenner. Het Hof overwoog dat een dergelijke nationaliteitsvoorwaarde niet door de toepassing van het communautaire
discriminatieverbod kon worden aangetast aangezien de samenstelling
van sportploegen, met name in de vorm van nationale ploegen, alleen
van belang is voor de sport en als zodanig buiten de economische
activiteit in de zin van het verrichten van arbeid in loondienst (respectievelijk bezoldigde diensten) staat. In Dona werd overwogen dat
het EEG Verdrag zich niet verzet tegen een regeling of een praktijk
waarbij buitenlandse voetballers van deelneming aan bepaalde wedstrijden worden uitgesloten om niet-economische redenen die verband
houden met het specifieke karakter van de wedstrijden, waarbij het
uitsluitend om de sport als zodanig gaat.

De arresten vormden een duidelijke erkenning van de economische
grenzen van de werkingssfeer van het EEG Verdrag. Meer in het
bijzonder kon eruit worden afgeleid dat pas indien verrichte activiteiten het karakter hebben van arbeid in loondienst of van bezoldigd
dienstverrichten, zij binnen de werkingssfeer van artt. 48 t/m 51
19. Vgl. o.m. SUNDBERG-WEITMAN, B., a.w., 117-123, onder uitgebreidc verwij20.
21.

zingen naar de diverse opvattingen in de rechtsliteratuur.
HvJ 12 december 1974, zaak 36/74.
HvJ 14 juli 1976, zaak 13/76
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EEG, respectievelijk artt. 59 t/m 66 EEG komen. Het gaat er om dat
voor het uitoefenen van werkzaamheden een geldelijke tegenprestatie
wordt verkregen; dit geldt evenzeer voor werknemers die arbeid in
loondienst verrichten als voor zelfstandigen in het kader van de vrije
dienstverlening (dan wel het recht op vestiging). Aldus kunnen personen die bijvoorbeeld huishoudelijke arbeid of vrijwilligerswerk verrichten niet worden aangemerkt als begunstigden van het vrije-verkeersregime. In dit licht is het ook niet verbazingwekkend dat het
Hof later in het arrest Kuyken22 tot het oordeel kwam dat de situatie van een persoon die zich naar een andere Lid-Staat begeeft om
aldaar te studeren niet onder het toepassingsgebied van artt. 48 t/m
51 EEG komt; ook studenten vallen in beginsel niet onder het werk23
nemersbegrip.
2.1.2.1 De arresten Levin en Kenlpf

Hoewel de arresten Walrave & Koch en Do,za belangrijke criteria
boden voor de afl)akening van personele geldingsgebied van het vrije
werknemers- en zelfstandigenverkeer, bleef er nog een grensgebied
over dat om nadere invulling vroeg. Indien betaling als tegenprestatie
voor arbeid als beslissend element geldt voor de positie van een persoon als werknemer of zelfstandige, wat dient dan precies onder
betaling te worden verstaan, en met name hoeveel werkzaamheden
moeten worden verricht, wil er sprake zijn van een economische
activiteit? Zijn stagiaires, deeltijdarbeiders, afroepcontractanten en
personen die andere vormen van flexibele arbeid verrichten aan te
merken als werknemers in de zin van art. 48 EEG? De arresten
Levini4 en Kempf25 zouden hierover meer duidelijkheid verschaffen.

In Levin ging het om de vraag of een Engelse in Nederland verblijvende deeltijdarbeidster als werknemer in de zin van art. 48 EEG kon
worden aangemerkt voor de doeleinden van het door dit artikel gewaarborgde verblijfsrecht.
22.

HvJ 1 december 1977, zaak 66/77

23. De uitsluiting van studenten van de werknemersstatus werd enigzins genuanccerd in HvJ 21 juni 1988, mak 39/86 (Lair). Voor een toelichting op dit
24.
25.
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HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81.
HvJ 3 juni 1986, zaak 139/85.
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Ten processe was door de Nederlandse en de Deense regering aangevoerd dat, wil een persoon met succes een beroep kunnen doen op
art. 48 EEG, hij een loon moet verdienen dat ten minste gelijk is aan
de bestaansmiddelen die door de wettelijke regeling van een Lid-Staat
waar hij werkt als noodzakelijk worden beschouwd, of een aantal
uren moet werken dat overeenstemt met een voor de betrokken beroepssector normaal geachte volledige dagtaak. Het Hof nam evenwel
duidelijk afstand van deze stelling, enerzijds omdat de werkingssfeer
van een van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden niet restrictief mag warden uitgelegd, anderzijds omdat een
beperkte uitleg van het werknemersbegrip, zoals was voorgesteld door
de Nederlandse en Deense regeringen, ertoe zou leiden dat de personele werkingssfeer van de communautaire voorschriften van LidStaat tot Lid-Staat zou kunnen verschillen.
Erkend werd dat deeltijdarbeid minder inkomen kan opleveren dan wat
als bestaansminimum wordt beschouwd, maar aangezien het voor velen
een doeltreffend middel is om hun levensonderhoud te verbeteren, zou

volgens het Hof het nuttige effect van het gemeenschapsrecht worden
ondergraven indien het recht op het vrije werknemersverkeer zou
worden voorbehouden aan personen die met een volledige dagtaak een
loon verdienen dat tenminste gelijk is aan het in de betrokken sector
de
gewaarborgde minimumloon. Deeltijdwerkers vallen aldus onder
zonder
personele werkingssfeer van het vrije werknemersverkeer,
met
arbeid
aanvullen
die
uit
inkomen
degenen
hun
onderscheid tussen
andere inkomsten (hetzij uit vermogen hetzij uit de arbeid van een
hen vergezellend gezinslid), en degenen die bereid zijn met een inkomen uit deeltijdarbeid genoegen te nemen.
Tegelijkertijd werd door het Hof echter ook een 'benedengrens' geformuleerd. Het Hof vertrok van het op grond van Walrave & Koch
en Dona te verwachten uitgangspunt dat de bepalingen inzake het

vrije personenverkeer in hun algemeenheid slechts betrekking hebben
of
op personen die een bezigheid van economische aard verrichten
wensen te verrichten; het is daarbij echter niet om het even wat
voor werkzaamheden aan de orde zijn: het gaat uitsluitend om 'het

verricliten van daadwerkelijke en retle arbeid, met uitsluiting van
werkzaa,nheden van zo geringe omvang dat ze louter marginaal en
bijkonistig blijken".

Ten slotte werd uit het arrest

Levi,1

duidelijk dat de mogelijke be-

261

HOOFDSTUK VI

doelingen waarmee een werknemer werk zoekt in een andere LidStaat, niet van invloed zijn op zijn recht op toegang en verblijf op
het grondgebied van deze staat. De Nederlandse regering had gesteld
dat wanneer een persoon in een vreemde EG Lid-Staat arbeid gaat
verrichten, alleen met het oogmerk daardoor de voordelen te kunnen
genieten welke toekomen aan personen die onder het vrije verkeer
van werknemers vallen, geen aanspraak op een recht op verblijf in
deze Lid-Staat kan maken. Het Hof oordeelde echter dat zolang een
persoon in een vreemde Lid-Staat reele en daadwerkelijke arbeid in
loondienst verricht of wenst te verrichten, zijn bedoelingen waarmee
hij in de betrokken Lid-Staat werk zoekt niet in aanmerking mogen
worden genomen. Met neemt het Hof duidelijk afstand van de voorheen in de rechtspraktijk 6 en literatuur27 tot uitdrukking gebrachte

opvatting dat bij de beoordeling van de vraag of iemand onder het
werknemersbegrip valt, mede aansluiting moet worden gezocht bij de
intenties van het verblijf in een gastland.

Uit het arrest Levin kon worden afgeleid dat personen onder het
werknemersbegrip kunnen vallen, zelfs indien de betrokkenen genoegen nemen met een inkomen dat beneden de officiale bestaansminimumgrens ligt. Hiermee werd echter de voor de hand liggende
vraag opengelaten of de status van een persoon als werknemer ex art.
48 EEG afhankelijk is van de omstandigheid dat hij zijn onder het
officiele bestaansminimum liggende inkomen aanvult met een uitkering
ten laste van de algemene middelen van het gastland. Indien dit in-

derdaad het geval is, zouden personen, ondanks het feit dat zij de
'Levin-toets' doorstaan desalniettemin hun verblijfsrecht kunnen verliezen op grond van het feit dat zij aanspraak maken op een be-

staansminimumuitkering,

De problematiek kwam aan de orde in de zaak Kempf· Het ging in
deze zaak om een in Nederland verblijvende Duitser die in dit land
enkele uren per week gitaarlessen gaf en ter aanvulling van zijn
26.
27.
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Voor Nederland vgl. Nota van Toclichting bij art. 91, lid 1 van het Vreemdelingenbesluit, 19 september 1966, Stb. 1966, nr. 387.
Zie expliciet HARTLEY, T.C., EEC Immigration I.aw, Amsterdam/New York/
Oxford, 1978,4-5 onder verwijzing naar een uitspraak van de Britse rechter
in R. v. Secchi, [19751 1 CMLRep. 383 en cen uitspraak van de Nederlandse
Kroon in KB. 16 maart 1976, Nr. 24, RV 1976/23.
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inkomen een gedeeltelijke WWV- en ABW-uitkering genoot. Kon hij op
grond van het Nederlandse vreemdelingenrecht het land worden uitgezet, of ontleende hij als werknemer in de zin van art. 48 EEG een

recht op verblijf in Nederland? Voor het Hof stond vast dat het voor
de positie van een persoon onder artt. 48 t/m 51 EEG niet van belang
is of deze al dan niet een beroep doet op financiele ondersteuning
ten laste van de algemene middelen van de staat waar hij verblijft,
zolang er duidelijk sprake is van reele en daadwerkelijke arbeid. Dit
laatste punt diende echter niet te worden onderzocht. Volgens het
Hof is in het kader van de door de prejudiciele procedure tot stand
gebrachte samenwerking tussen de nationale rechter en het Hof, het
de eerste die de feiten van de zaak heeft vast te stellen en te beoordelen.

De arresten Levin en Kempf leveren belangrijke criteria voor de
beoordeling van de status van personen onder het vrije werknemersverkeer. We kunnen er overigens van uitgaan dat de eisen die het
Hof in deze arresten heeft gesteld ten aanzien van werknemers mutatis mutandis evenzeer van toepassing zijn op zelfstandigen; ook
voor hen geldt immers het vereiste dat een activiteit van economische
aard moet worden

verricht, en het ligt niet voor de hand dat ten

dien aanzien voor werknemers principieel andere eisen gelden dan
voor zelfstandigen.28

Voor ons onderwerp is met name het arrest Ken:pf van belang omdat
eruit blijkt dat het genieten van een bestaansminimumuitkering de
werknemersstatus ex art. 48 EEG niet in de weg hoeft te staan. Hier
zien we dus een eerste categorie van bijstandsgerechtigden die ondanks het uitgangspunt van de uitsluiting van economische niet-actieven, rechten aan het vrije personenverkeer kunnen ontlenen. Personen die de toets van het Levin-criterium doorstaan, hebben een
recht op verblijf in een vreemde Lid-Staat, zelfs als zij niet beschikken over voldoende eigen middelen van bestaan, of een beroep doen
op de middelen van het gastland; het verblijfsrecht van deze personen
kan dus ook niet afhankelijk worden gesteld van een bestaansmiddelenvereiste.
28. Vgl. hieromtrent de opmerkingen van O'KEEFFE, D., in noot bij HvJ

23 maart

1982, zaak 53/81 (Levin), SEW, 1983, 574-582, 581 en 582.
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2.1.2.2 Op de grenzen van het begrip economische activiteit; recente jurisprudentie van het Hof van Justitic

Hoewel na de arresten Levin en Kempf de grens tussen hen die op
grond van het verrichten van economische activiteiten binnen de
werkingssfeer van het vrije-verkeersregime vallen en hen die wegens
het ontbreken van een dergelijke activiteit daarbuiten vallen, zich
aanmerkelijk beter laat situeren, blijven er in specifieke situaties
toch nog onduidelijkheden bestaan. Gedeeltelijk worden deze onduidelijkheden veroorzaakt door de in Levin vastgestelde benedengrens van
het verrichten van reele en daadwerkelijke arbeid, met uitsluiting van
werkzaamheden van marginale en bijkomstige aard. Het ligt voor de
hand dat de concrete toepassing van deze vage formulering de nationale autoriteiten voor de nodige problemen kan stellen.29 NU hebben
we gezien dat het Hof van Justitie in Kempf heeft gesteld dat het
aan de nationale rechter is om aan de hand van de feiten te beoordelen of aan het Levin criterium wordt voldaan. Toch hebben zich
nieuwe gevallen voorgedaan waarin het Hof van Justitie zich genood-

zaakt zag zelf bepaalde situaties aan het Levin-criterium te toetsen.
Bij die situaties stond dan niet zozeer de concrete toepassing van de
'benedengrens' ter discussie, maar veeleer het economische karakter
van de verrichte activiteiten als zodanig.

Een van de gevallen speelde in de zaak Brow,130, waarin moest
worden beoordeeld of een stagiaire onder het werknemersbegrip ex
art. 48 EEG kon vallen. Het ging in deze zaak om een Franse onderdaan die in Groot-Brittannie in het kader van zijn studie als electrisch ingenieur aan de Universiteit van Cambridge een stage deed
van 12 maanden in een bedrijf. Voor zijn werkzaamheden ontving de
heer Brown een wekelijks loon.
29. Het is dan ook nict voor niets dat in Nederland reeds een groot aantal uitspraken zijn gewezen waarin rechters een oordeel moesten vellen of bepaaide
personen aan het Levin-friterium voldeden. Zie o.m. RvS, Afdcling Rechtspraak 27 juli 1988, MR 1989/9 (schoonmaakwerkzaamheden gedurende 10 uur
per week); RvS, Afdeling Rechtspraak 16 augustus 1989, MR 1990/6 (beeldende
kunstenaar, met geringc inkomsten); RvS, Afdcling Rechtspraak 20 april 1989,
MR 1990/23 (schoonmaakwerkzaamheden gedurende 15 uur per week); College
van Beroep voor de studiefinanciering, 24 november 1989, MR 1990/46 (oprocpkracht; verzoek om een prejudiciele beslissing aan het Hof van Justitie).
30.
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Nu had het Hof

at

eerder in het arrest Lawrie-Blum31 een stagiaire

als werknemer aangemerkt. De stage die in deze zaak aan de orde
was, betrof een voorbereiding op een zelfstandige beroepsuitoefening

als leraar, waarbij de stagiaire met maximaal 11 lesuren per week kon
worden belast. Voor de stage werd een beloning gegeven die was
afgeleid van het minimumsalaris van een leraar met een normale aanstelling. Bij de beoordeling van de werkzaamheden van de stagiaire in
het licht van art. 48 EEG besteedde het Hof geen aandacht aan de
vraag of de activiteiten volde(len aan het Levin-criterium.32 In plaats
daarvan werd aangeknoopt bij de kenmerken van de arbeidsverhouding, met de kennelijke bedoeling om van daaruit een onderscheid te
maken tussen het begrip arbeid in loondienst enerzijds en het begrip

dienstverrichting anderzijds.
Meer in het bijzonder werd gesteld dat bij de omschrijving van het
communautaire (ruim uit te leggen) werknemersbegrip moest worden
uitgegaan van objectieve criteria die, wat de rechten en de plichten
van de betrokkenen betreft, kenmerkend zijn voor een arbeidsverhouding. Kenmerkend voor een arbeidsverhouding was volgens het Hof
dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor iemand anders en onder
diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding
ontvangt. In casu was aan deze voorwaarden voldaan en was art. 48
EEG dus van toepassing.
In Brown verwijst het Hof enerzijds naar het criterium van de arbeidsverhouding zoals omschreven in Lawn'e-Blum en anderzijds naar
het Levin-criterium (het verrichten van daadwerkelijke en reele activiteiten van economische aard, met uitzondering van marginale en
bijkomstige werkzaamheden). Op grond van deze criteria werd de betrokken stagiaire als werknemer in de zin van art. 48 EEG aangemerkt.33
31.

HvJ 3 juli 1986, zaak 66/85.

de vraag of LawrieBlum reele en daadwerkclijke arbeid verrichtte door de nationale rechter niet

32. Ibidem; 0.21: het Hof ging er daarentegen van uit dat
werd betwijfeld.

33. De vraag of de activiteiten van Brown eventucel als marginaal of bijkomstig
moesten worden beschouwd stond als zodanig nict ter discussie. Als werknemer viel Brown onder de personek werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo.

1612/68. Niettemin zou het Hof beslissen dat hij zich niet op deze bepaling
kon beroepen voor de doeleinden voor de toekenning van een studiebeurs voor
het levensonderhoud. De reden hiervoor was dat de stage-activiteiten van
Brown geheel accessoir warcn aan zijn status als student. Voor een kritiek op
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In het arrest

Steymann34

besliste het Hof dat ook een lid van een

Bhagwan-commune die voor deze commune werkzaamheden verrichtte
(onder meer bestaande uit algemene huishoudelijke taken, en loodgieterswerkzaamheden), terwijl de commune in zijn materiele behoeften
voorzag35, aan de criteria van het werknemersbegrip van art. 48 EEG
kon voldoen. Het Hof stelde hieromtrent dat het niet bij voorbaat
uitgesloten kan worden dat de door de leden van de commune verrichte werkzaamheden een economische activiteit vormen in de zin
van artikel 2 van het Verdrag. Voor zover de werkzaamheden een
wezenlijk onderdeel vormen van de deelname in de leefgemeenschap,
kunnen de voorzieningen die de commune aan haar leden verschaft,
worden beschouwd als een indirecte tegenprestatie voor hun arbeid.
Het Hof voegde hier aan toe dat het diende te gaan om daadwerkelijke en reale arbeid, en niet slechts om marginale en bijkomstige
arbeid, maar aangezien de verwijzende rechter reeds had vastgesteld
dat de arbeid inderdaad als daadwerkelijk en reeel moest worden
aangemerkt, kon SteymAnn dit punt niet meer worden tegengeworpen.
De vraag van de verwijzende rechter of de betrokkene eventueel ook
als dienstenverrichter in de zin van artt. 59 en 60 EEG kon worden
aangemerkt, werd ontkennend beantwoord.36 De motivering hiervoor
was dat uit de tekst van art. 60 EEG blijkt dat een werkzaamheid die
duurzaam wordt uitgeoefend, of waarvan het einde niet valt te voorzien, niet onder de gerneenschapsbepalingen inzake dienstverrichting
kan vallen. Zij kon echter, naargelang het geval, wel vallen binnen de
werkingssfeer van artt. 48 t/m 51 EEG, respectievelijk van de artt. 52

t/m 58 EEG.

deze uitspraak zie DRIJBER,B.J., 'Gelijke behandeling van studenten uit de
EEG - zijn er nog grenzen?', NJB, 1988, 1635-1640, 1639. Zie verder hieronder
Hoofdstuk VI, (IV), 3.3.2.
5 oktober 1988, zaak 197/87. Voor een commentaar op dit arrest, zie
uitgebreid KORTE, J. DE in noot bij MR 1988/77
35.
Dit toorzien' was onafhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden van de betrokkene.
36. Steymann was weliswaar in hoger beroep gegaan tegen een afwijzcnde beschikking op zijn verzock om cen vergunning tot verblijf voor het verrichten
van arbcid in loondienst, maar in het hoger beroep bascerde hij zich op de
bepalingen inzake het vrije dienstcnverkeer.

34. HvJ
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In het arrest Bettray37 diende zich een nieuwe personencategorie aan
waarvan het de vraag was of deze onder het werknemersbegrip in de
zin van art. 48 EEG viel: personen met een dienstverband in het
kader van de Nederlandse Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het
Hof refereerde naar de in het arrest Lawrie-Blum neergelegde criteria, en kwam tot de bevinding dat WSW-arbeid daaraan voldeed. 8
Het Hof voegde hier evenwel aan toe dat werkzaamheid in het kader
van de WSW niet als reele en daadwerkelijke arbeid met economische
waarde kan worden beschouwd, wanneer zij enkel een middel is ter
revalidatie of wederopneming van de betrokkenen in het arbeidsproces
en wanneer de - aan ieders lichamelijke en geestelijke mogelijkheden
betaalde arbeid ten doel heeft, het hen mogelijk te
aangepaste
maken na kortere of langere tijd weer gewone arbeid te vinden of
een zo normaal mogelijk leven te leiden. Aan het Levin-criterium was
dus niet voldaan, zodat Bettray niet als werknemer in de zin van art.
48 EEG kon worden aangemerkt. 39
-

2.1.2.3 Tussenbalans

Uit de jurisprudentie van het Hof blijkt dat bij de invulling van het
werknemers- en zelfstandigenbegrip primair wordt aangeknoopt bij het
criterium van het verrichten van een economische activiteit, dat wil
zeggen een activiteit waarvoor een geldelijke tegenprestatie wordt
37.

HvJ 31 mei 1989, zaak 344/87.

38. Het HvJ stelde dat noch de produktiviteit, noch de herkomst van de middelen
waaruit het loon wordt betaald, van invloed zijn op het antwoord op de vraag
of er sprake is van een arbeidsverhouding. Evenmin kon het kit dat de arbeidsverhouding ingevolge de WSW naar nationaal recht ecn rechtskarakter
"sui generis" had, hierop van invloed zijn [in navolging van IlvJ 12 februari
1974, zaak 152/74 (Sotgiu)1.

39. Vanuit een dogmatisch oogpunt kan deze uitspraak mij niet overtuigen. Indien
mede op basis van het ontvangen van loon als tegenprestatic voor arbeid
wordt erkend dat er sprake is van cen arbeidsverhouding, hoe kan dan tegelijkertijd worden gesteld dat er geen sprake is van werkmamheden van economische aard? Ilet Hof beargumenteerd niet dat de werkmamheden van kennelijk louter bijkomstige en marginale aard zijn, zodat op die grond niet aan
het Levin-criterium was voldaan. Veeleer lijkt het Hof belang te hechten aan
het feit dat met de WSW-werkzaamheden een sociaal doci wordt nagestreefd,
n.1. de revalidatie of wederopneming van de betrokkenen in het normale arbcidsproces. Ik zie echter niet goed hoc het doel van werkzaamheden aan het
economische karakter daarvan (tegenprestatic voor reele en daadwerkelijke
arbeid) in de weg kan staan. Voor een kritiek op de uitspraak, zie eveneens
FLEUREN, W. in noot bij MR 1989/76.
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verkregen. Hier moet wel aan worden toegevoegd dat het Hof via een
ruime interpretatie van het begrip 'activiteiten van economische aard'
de groep van begunstigden van het vrije-verkeersregime aanzienlijk
heeft uitgebreid.
Op grond van de jurisprudentic zal een persoon pas als economisch
niet-actief worden aangenierkt indien zijn werkzaamheden in het
geheel geen economische waarde hebben (Walrave & Koch, en Dona),
of indien de economisch relevante activiteiten louter van marginale en

bijkomstige aard zijn (Levii:). Het doen van een beroep op een uitkering ten laste van de openbare middelen van de gaststaat staat de
werknemersstatus ex art. 48 EEG niet in de weg (Kempf)·
2.2

Het criterium van verplaatsing binnen de Gemeenschap

in

verband

met het verrichten van een economische activiteit

De kring van begunstigden van de verblijfsrechten onder het geldend
vrije-verkeersregime is dus principieel beperkt tot economisch-actieven. In deze paragraaf komt een extra beperking aan de orde: de
Verdragsbepalingen inzake het vrije personenverkeer zijn niet van
toepassing op alle werknemers en zelfstandigen, maar uitsluitend op
werknemers en zelfstandigen die zich "bev/egen' binnen het grond40

gebied van de Gemeenschap.
Het meest duidelijk kwam deze beperking aan de orde in de zaak
Monon.41 In deze zaak speclde de vraag of een familielid van een op

het grondgebied van een Lid-Staat tewerkgestelde werknemer, de
toegang tot of het verblijf op dat grondgebied geweigerd kan worden,
wanneer deze werknemer de nationaliteit van die Lid-Staat bezit en
het betrokken familielid de nationaliteit van een derde land. Luidens
art. 10 Vo. 1612/68 mogen bepaalde in dat artikel genoemde familieleden zich vestigen "met de werknemer die onderdaan is van een LidStaat eli die op het grondgebied van een andere Lid-Staat is tewerkgestelg.42 Op grond van het gecursiveerde gedeelte van de bepaling
van art. 10 Vo. 1612/68 kwam het Hof tot de conclusie dat de bovengenoemde vraag negatief moest worden beantwoord.
40.

41.
42.
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Zie hicrover onder meer RESS, G., a.w. (1983), 342-343.
HvJ 27 oktober 1982, zaken 35 en 36/82 (Morson).
Mijn cursivering.
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Nu art. 10 Vo. 1612/68 geen toepassing kon vinden, was het de vraag
of de verzoekster in het hoofdgeding zich bij wijze van alternatief
met succes kon beroepen op het verbod op discriminatie naar nationaliteit, zoals vervat in art. 7 jo. art. 48 EEG. Ook deze vraag werd
door het Hof ontkennend beantwoord.
Volgens het Hof was het duidelijk dat op deze bepalingen enkel een
de
beroep kan worden gedaan voor zover de betrokken situatie door
Dit
volgde niet
bepalingen inzake het vrije verkeer worden beheerst.

alleen uit de bewoordingen van de onderhavige bepalingen van het
Verdrag, maar strookte ook met hun doel, namelijk bij te dragen tot
de opheffing van alle belemmeringen voor de totstandkoming van een
gemeenschappelijke markt waarbinnen onderdanen van de Lid-Staten
zich ter uitoefening van hun economische activiteiten vrij op het
grondgebied van de Lid-Staten kunnen verplaatsen. Hieruit volgde dat
de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer en de uitvoerings-

regelingen hiervan niet kunnen worden toegepast op situaties die geen
enkel aanknopingspunt hebben met een van de situaties waarvoor het
gemeenschapsrecht is geschreven. Dit gold zeker voor het geval van
een werknemer die nooit gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij
43
verkeer binnen de Gemeenschap.

Het arrest maakt duidelijk dat, om met succes een beroep te kunnen
doen op de bepalingen inzake het vrije personenverkeer, een persoon
zich niet alleen moet verplaatsen binnen het grondgebied van de
Gemeenschap, maar ook dat zijn verplaatsing verband moet houden
met de uitoefening van een economische activiteit. Dit laatste aspect
is van belang voor de afbakening van de kring van begunstigden van
het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer ten opzichte van die
van de richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor niet-actieven. Een
werknemer of zelfstandige die zich naar een andere Lid-Staat begeeft
voor doeleinden die totaal geen verband houden met de uitoefening
van een economische activiteit, zal in principe geen aanspraak kunnen maken op de bescherming van de bepatingen inzake het vrije
werknemers- of zelfstandigenverkeer; onder de richtlijnen inzake het
verblijfsrecht van niet-actieven zou hij echter wel een verblijfsrecht
43.

Voor uitspraken met cen soortgelijke strekking: HvJ 23 januari 1986, zaak
298/84 (Iorio); IivJ 7 december 1987, zaak 147/87 (Zaoui)
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in een vreemde Lid-Staat hebben, omdat in het kader hiervan de band
tussen de verplaatsing binnen de Gemeenschap en het verrichten van
een economische activiteit geheel is doorbroken.
2.3

De

verblijfsrechtelijke positie van werkzoekenden en personen die in
een vreemde Lid-Staat een betrekking hebben vervuld
(post-actieven)

De twee bovenstaande paragrafen zijn gebaseerd op de presumptie dat
uitsluitend werknemers en zelfstandigen, dat wil zeggen personen
die
daadwerkelijk al dan niet in loondienst arbeid verrichten, op grond
van de bepalingen van het vrije personenverkeer recht op toegang tot
en verblijf op het grondgebied van een vreemde Lid-Staat hebben.
Deze presumptie is echter niet geheel correct. Uit de systematiek
van het primaire en secundaire recht met betrekking tot het vrije
personenverkeer blijkt namelijk dat behalve werknemers en zelfstandigen die daadwerkelijk arbeid verrichten, ook bepaalde groepen van
personen die nog niet of niet meer betrokken zijn bij de uitoefening
van een economische activiteit bepaalde rechten aan het
vrije-verkeersregime kunnen ontlenen. Dit volgt reeds uit het bepaalde in art.
48, lid 3, sub a) en d) EEG, op grond waarvan een recht bestaat "in
te gaan op een feitelijk aanbod van tewerkstelling" en 'in een van de
Lid-Staten te verblijven na er een betrekking te hebben vervuld (...)".

Kennelijk hebben de bepalingen van art. 48 EEG dus ook implicaties
voor personen die niet op het moment zelf daadwerkelijk arbeid verrichten. In dit verband wordt in de literatuur ook wei gesproken van
een werknemersbegrip 'in ruime zin'. 4 Over de aard en inhoud van
het ruime werknemersbegrip is een aantal theorielin ontwikkeld, echter met als nadeel dat ze onvoldoende aansluiten bij de communautaire rechtspraktijk.45 Een praktischer benadering wordt gevolgd door
44.

Vgl. KLANG, KA., Soziale Sicherheit und Freiziigigkeit im EWG-Vertrag, 1986,
Baden-Baden, 132 onder verwijzing naar diverse publikaties; HARTLEY, T.C.,
'The internal personal scope of the EEC immigration
provisions',

ELK 1978,

191-207,192.

45. Voor

een voorbeeld van dergelijke theorievorming, zic DESOLRE G., 'De la
notion au concept de travailleur'. CDE, 1979,38-56. Volgens deze auteur

wordt het ruime werknemersbegrip bepaald door dc "theorie du marchd de
travail'; bepalend is dat een persoon is aangewezen op de arbeidsmarkt, ongeacht de vraag of hij al dan niet arbeid verricht. Zie voorts LYON-CAEN,
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HARTLEY. Naast personen die daadwerkelijk arbeid in loondienst verrichten, onderscheidt hij (kort samengevat) de volgende groepen van
niet-actieven die bepaalde rechten toekomen onder het vrije werk-

nemersverkeer:

1. werkzoekenden, dat wil zeggen zij die in een vreemde Lid-Staat
werk zoeken;

2. werklozen, dat wit zeggen zij die in een vreemde Lid-Staat werkloos zijn geworden;
3. arbeidsongeschikten, dat wil zeggen zij die als gevolg van ziekte
of blijvende arbeidsongeschiktheid hun werkzaamheden in een
vreemde Lid-Staat hebben moeten betindigen; en
4. gepensioneerden, dat wil zeggen zij die in een vreemde Lid-Staat
hebben gewerkt en aldaar na het bereiken van de pensioen46
gerechtigde leeftijd blijven wonen.
HARTLEY's categorisering is uitsluitend gebaseerd op de op art. 48

EEG gebaseerde uitvoeringsmaatregelen welke verband houden met het
recht op toegang tot en verblijf op het grondgebied van een vreemde
Lid-Staat voor werknemers, maar lezing van de overeenkomstige bepalingen van het secundaire recht inzake het recht op verblijf voor
zelfstandigen leert ons dat ten aanzien van deze groep, met uitzondering van werklozen, dezelfde categorieen kunnen worden onderscheiden.

Hieronder wordt bij de bespreking van de verblijfsrechtelijke positie
van werkzoekenden en post-actieven aangesloten bij het ruime werknemersbegrip van HARTLEY, zij het dat op kleine punten van zijn
worden
categorisering wordt afgeweken, en dat ook aandacht zal
ex-werknemers.
studenten
van
de
besteed aan
positie
2.3.1

Werkzoekenden

De status van werkzoekenden onder het vrije-verkeersregime is niet
het recht aan
geheel duidelijk. Art. 48, lid 3, sub a) EEG garandeert
G., 'La jurisprudence sociale de la Cour de Justice Communautds en 1964;
RTDE, 1965, 84 e.v., 88.

46.

Vgl. HARTLEY, T.C., 'The internal personal scope.....', a.w., 192
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een persoon om zich te verplaatsen binnen het grondgebied van de
Gemeenschap teneinde in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling. De bepaling heeft geen betrekking op personen die naar een
andere Lid-Staat gaan om werk te zoeken, zonder dat er sprake is
van een concreet arbeidsaanbod.
De Raad heeft echter in een (niet gepubliceerde) verklaring bij de

notulen van de raadszitting waarbij Richtlijn 68/360 en Vo. 1612/68
werden goedgekeurd, gesteld dat werkzoekenden een verblijfsrecht
van drie maanden in een vreemde Lid-Staat kunnen doen gelden,
op
voorwaarde dat geen beroep wordt gedaan op een bijstandsuitkering
ten laste het gastland. 7 Heeft men na drie maanden nog geen werk
gevonden, dan kan uitzetting volgen. Deze voorwaarden lijken volledig
te zijn geincorporeerd in het 'acquis communautair' van de LidStaten. 8
Zonder ooit naar de verklaring te hebben verwezen, heeft het Hof in
het verleden al impliciet erkend dat werkzoekenden onder het vrijeverkeersregime kunnen vallen.49 Onduidelijk is echter het antwoord
op de vraag in hoeverre de voorwaardelijke toekenning van een verblijfsrecht aan werkzoekenden op basis van de criteria zoals vervat in
de genoemde verklaring, verenigbaar is met het primaire gemeenschapsrecht. Anders gezegd: in hoeverre mag dit verblijfsrecht inderdaad worden gekoppeld aan een maximum periode van drie maanden,
en een voorwaarde van het niet afhankelijk worden van de algemene
middelen van een Lid-Staat?

Onlangs zijn over deze problematiek door het Britse Inimigration
Apped T4bunal prejudiciele vragen gesteld.50 De zaak heeft betrekVgl. HARTLEY, T.C., 'The internal personal scope.....', a.w., 193; PABON,
J.W.S., 'Het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Gemeenschap
definiticf tot stand gebracht!', SMA, 1968, 754-762,756.
48. De voorwaarden lopen synchroon aan die voor het vrije toeristcnverkeer, dat
in loop de laatste decennia gelibcraliseerd is. In Nedcrland is de voorwaarde
dat de werkzoekende gedurende de 'vri j c termijn' niet ten laste mag komen
van de openbare kas opgenomen in art. 46, cerste lid, aanhef en onder d, en
art. 93 van het Vreemdelingenbesluit.
49. Zie HvJ 8 april 1976, zaak 48/75 (Royer) en HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81
(Levin) op het onderhavige punt becommentariecrd door O'KEEFFE, D., The
scope and content of social security regulation in European Community law',
in: Essays in European Law and Integration, O'KEEFFE, D.; SCHERMERS, H.
(eds.), 1981, Lciden, 105-122, 115-117.
50. The Queen and The Immigration Appeal Tribunal, cx parte Gustaff Desiderius
Antonissen, zaak 292/89.
47.
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king op een geschil over een uitwijzing van een Belgische onderdaan,
de heer. Antonissen, die na verschillende pogingen om in GrootBrittanniB werk te vinden, aldaar werd veroordeeld tot zes maanden
gevangenisstraf op grond van een onrechtmatig bezit van cocaine. De
Britse verwijzende rechter wenst te weten in hoeverre een persoon
die na zes maanden nog geen werk heeft gevonden, nog als werkzoekende kan worden aangemerkt, en welk gewicht in dit verband
moet worden toegekend aan de voorwaarden zoals vervat in de verklaring van de Lid-Staten.

De Commissie heeft zich in de procedure van de zaak Antonissen op
een restrictief standpunt gesteld. Hoewel naar haar mening geen juridische werking aan de verklaring van de Lid-Staten mag worden
toegedicht, kan een werkzoekende niet voor onbeperkte duur als

'werknemer' in de zin van art. 48 EEG worden aangemerkt. Zij baseert zich hierbij onder meer op de uitspraak van het Hof van Justitie in Lebon51, waarin werkzoekenden van de bescherming van het
discriminatieverbod worden uitgesloten voor de doeleinden van het
verkrijgen van een bestaansminimumuitkering in een gastland.52 Ook
wijst ze op het bestaan van art. 69 Vo. 1408/71 waarin ten behoeve
van personen die in een andere Lid-Staat naar een baan op zoek zijn,
een exportmogelijkheid van werkloosheidsuitkering voor een beperkte
duur van drie maanden is geregeld.
Een andere opvatting wordt echter aangehangen door Advocaat-Generaal Darmon in zijn conclusie van 8 november 1990. Ook hij gaat er
vanuit dat de onderhavige verklaring geen elementen bevat die door
de nationale rechter in aanmerking mogen worden genomen, maar
anders dan de Commissie, komt hij tot de slotsom dat:
Un resortissant d'un Bat membre & la recherch d'un emploi sur le territoire d'un
autre Etat membre bdndficie, au titre de la libre circulation des travailleurs, du

droit d'y sdjourner tant que cette recherche s'avdre effective et sdrieuse, les autoritds de L'Etat membre d'accueil nc pouvent pas lui opposer le simple Ecoukment

d'une ddlai prdvu par la loi nationale pour l'inviter

A

quitter le territoire sans

avoir constat6 qu'il ne recherche plus rdellement d'emploi.

51.
52.

HvJ 18 juni 1987, zaak 316/85.
Zie hierondcr 1Ioofdstuk VI, (III), 2.4.
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Voorts gaat de Advocaat-Generaal er op basis van een analoge interpretatie van het arrest Kempf vanuit dat aan het verblijfsrecht van
een werkzoekende geen voorwaarden mogen worden gesteld omtrent
het doen van een beroep op een bestaansminimumuitkering ten laste
van het gastland.
Inmiddels heeft het Hof op 27 februari 1991 uitspraak
gedaan in de
zaakAntonissen.
De uitspraak bevat allereerst een bevestiging van
het feit dat art. 48
EEG inderdaad mede een verblijfsrecht voor werkzoekenden omvat.
Volgens het Hof zou een strikte interpretatie van het derde lid van
art. 48 EEG de daadwerkelijk kansen voor een onderdaan van een
Lid-Staat om in een andere Lid-Staat arbeid te vinden in gevaar
brengen, waardoor deze bepaling van haar effect zou worden beroofd.
Art. 48, lid 3 EEG bevat naar het oordeel van het Hof een niet-limitatieve opsomming van bepaalde rechten in de sfeer van het vrije
werknemersverkeer, waaronder ook het recht om zich vrij te verplaatsen naar, en verblijf te houden in een vreemde Lid-Staat voor de
doelstelling van het zoeken naar werk.
Voorts wordt in de uitspraak ingegaan op de vraag in hoeverre het
verblijfsrecht van werkzoekenden aan temporele beperkingen onderhevig mag worden gemaakt. Hieromtrent overweegt het Hof dat de
effectiviteit van art. 48 EEG gegarandeerd is, voor zover de wetgevingen van de Lid-Staten de betrokkenen een redelijke termijn gunnen om zich op de hoogte te stellen van het arbeidsaanbod dat overeenkomt met hun beroepskwalificaties en om de noodzakelijke stappen
te ondernemen om een betrekking te realiseren. In dit verband mag
geen waarde worden gehecht aan de tijdsbeperking zoals vervat in
de interpretatieve verklaring van de Raad. De verklaring ontbeert
enige juridische betekenis, aangezien Vo. 1612/68 geen enkele verwijzing hiernaar bevat. Wel stelt het Hof dat een verblijfsperiode van
zes maanden in het gastland als voldoende moet worden beschouwd,
tenzij na het verstrijken van deze periode de betrokkene kan aan-

tonen dat hij nog steeds op zoek is naar werk en dat hij een reele
kans heeft een betrekking te krijgen.

Bezien we de uitspraak van het Hof in relatie tot de inmiddels vastgestelde Richtlijn 90/364/EEG inzake het verblijfsrecht van niet-ac-
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tieven, dan is deze toch enigszins teleurstellend. Op de vraag of het
verblijfsrecht van de werkzoekende aan een bestaansmiddelenvoorwaarde mag worden onderworpen, wordt namelijk niet expliciet ingegaan. Juist deze vraag is voor ons onderwerp van groot belang.
Gaan we er vanuit dat dat deze voorwaarde nog steeds rechtsgeldig
mag worden toegepast, dan is het duidelijk dat de uitbreiding van het
werknemersbegrip tot werkzoekenden in termen van de afl)akening
van de begunstigde personenkring van het vrije werknemersbegrip ten
opzichte van die van Richtlijn 90/364/EEG inzake het algemene verblijfsrecht, zonder bijzondere gevolgen blijft. Behoudens de voorwaarden omtrent het beschikken over een ziektekostenverzekering,
biedt deze Richtlijn aan werkzoekenden dezelfde verblijfsrechten als
nu het geval is op grond van de verklaring, natuurlijk wel met dit
verschil dat geen beperkingen worden gesteld ten aanzien van de duur
53
van de verblijfsrechten.
In het andere geval zal er echter een belangwekkende verschuiving
optreden in de afl)akening van het regelveld van het vrije werknemersverkeer ten opzichte van dat van de Richtlijn; ten aanzien van
een werkzoekenden kan het bestaansmiddelenvereiste zoals vervat in
deze richtlijn geen toepassing vinden. Dit zou ook betekenen dat de
bestaande nationale vreemdelingenrechtelijke praktijk ten aanzien van

werkzoekenden fundamenteel gewijzigd zou moeten worden.

Mijns inziens moet uit de uitspraak van het Hof worden afgeleid dat
een bestaansmiddelenvereiste niet langer rechtsgeldig aan het verblijfsrecht van een werkzoekende EG-onderdaan mag worden tegengeworpen. Het Hof hebft geen enkele waarde willen hechten aan de
interpretatieve verklaring van de Raad, terwijl art. 48, lid 3 EEG zelf
geen aanknopingspunt bevat voor de toepassing van een dergelijk
vereiste, evenmin als dit het geval is voor andere groepen die onder
het ruime werknemersbegrip vallen. Het ligt hier ook voor de hand
om ten aanzien van werkzoekenden een soortgelijke redenering te
hanteren als in het arrest Kempf, zolang de betrokkene daadwerkelijk
op zoek is naar werk en reele kansen heeft op het vinden van een
53. Hoogstens zou een verschil kunnen voortvloeien uit de verschillende wijzen
van formulering van het bestaansmiddelenvereiste in de verklaring cnerzijds
en in de Richtlijn anderzijds. Zie echter hieromtrent in algcmene zin het
gestekle op Hoofdstuk VI, (III), 3.2.
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betrekking, is het niet van belang dat hij voor zijn levensonderhoud
een beroep moet doen op de middelen van het gastland. Het echter te
betreuren dat het Hof niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt
een en ander expliciet te bevestigen, om op die wijze meer duidelijkheid te cretren omtrent de bestaande rechtssituatie. Misschien dat de
'stilte' van de kant van het Hof mede kan worden verklaard vanuit de
gevoeligheid van de onderhavige problematiek. In de huidige stand van
het nationale vreemdelingenrecht zijn verblijfsrechten van werkzoekenden aan voorwaarden gebonden inzake het beschikken over
voldoende eigen financieringsmiddelen. Met de invoering van Richtlijn
90/364/EEG inzake het algemene verblijfsrecht, heeft de gemeenschapswetgever niet in de toepassingsmogelijkheden van deze voorwaarden willen ingrijpen. In het licht van deze omstandigheden is het
Hof niet zo ver willen gaan om, zonder dat hieromtrent expliciete
vragen waren gesteld, een streep te zetten door de toepassingsmogelijkheden van het bestaansmiddelenvereiste.54

Vermelden we nog dat zelfstandigen die zich in een andere Lid-Staat
willen vestigen of daar diensten willen verrichten, op grond van art
1, sub a) Richtlijn 73/148/EEG dezelfde verblijfsrechten hebben als
zelfstandigen die reeds in het gastland werkzaamheden verrichten.
Voor werkzoekende zelfstandigen, voor zover we hiervan zouden
kunnen spreken, gelden dus geen extra voorwaarden voor het geldend
maken van een recht op verblijf. 5

Het is opvallend dat de afwezigheid van beperkende voorwaarden voor
werkzoekende zelfstandigen nooit aanleiding heeft gegeven tot jurisprudentie van het Hof van Justitie. Het mag niet worden uitgesloten
dat in de nationale rechtspraktijk van de Lid-Staten de positie van
werkzoekende zelfstandigen als zodanig niet wordt erkend, maar wellicht veeleer wordt opgelost langs de lijn van de voorwaarden die van
toepassing zijn op personen die op zoek zijn naar arbeid in loondienst. Voor de Nederlandse situatie is het in dit verband in ieder
54. In dit verband is het ook van belang te vermelden dat het Hof 18 juni 1987
in zaak 316/85 (Lebon) werkzockenden van de bescherming van art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 uitsloot, voor de dockinden van het verkrijgen van een
recht op
een bestaansminimumuitkering in het gastland. Dit kan waarschijnlijk worden
herleid tot dezclfde gevoeligheden. Zie hieromtrent nader INVULLEN
55.
Vgl. HARTLEY, T.C., The internal personal scope.....', a.w., 200.
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geval

opmerkelijk dat in het Vreemdelingenbesluit geen bijzondere

bepalingen zijn opgenomen, die voor wat betreft de uitvoering van
Richtlijn 73/148/EEG een regeling treffen voor werkzoekende zelfstandigen. Art. 91, lid 1 van het Vreemdelingenbesluit maakt slechts

naar
gewag van personen die in Nederland verblijf houden of zich
te
en
werkzaamhed
niet
in
dan
al
om,
begeven
Nederland
loondienst,
verrichten. Het onderscheid in art. 1, sub a) Richtlijn 73/148/EEG
tussen enerzijds werkzaamheden verrichten en anderzijds werkzaamheden

willen verrichten werd niet overgenomen. Ook is het een teken

aan de wand dat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State in
een uitspraak van 27 mei 1987 zonder verdere motivering stelde dat
het treffen van voorbereidingen tot het verrichten van arbeid als
zelfstandige, waaronder tevens moest worden begrepen het aanvragen
van het benodigde bedrijfskrediet, niet reeds leidt tot het bezit van
de hoedanigheid van begunstigde EEG-onderdaan. 6 Het is zeer twijfelachtig of het Hof van Justitie tot een soortgelijke uitspraak zou
zijn gekomen, en ware dan ook beter geweest indien de Afdeling haar
oordeel had opgeschort, in afwachting van een antwoord van prejudiciale vragen die hieromtrent hadden kunnen worden gesteld.
2.3.2

Werklozen en

tijdelijk

arbeidsongeschikten

Op grond van art. 7 Richtlijn 68/360 kan een nog geldige verblijfskaart die krachtens art. 4 van de richtlijn wordt afgegeven (geldigheidsduur: in normale gevallen tenminste vijf jaar), niet worden ingetrokken vanwege het feit dat de werknemer niet langer is tewerkgesteld doordat hij als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt is, ofwel doordat hij onvrijwillig werkloos is en dit naar
behoren is geconstateerd. Voor personen die meer dan twaalf maanden
onvrijwillig werkloos zijn, kan de verlenging van de geldigheidsduur
van de verblijfskaart worden beperkt tot minimaal 12 maanden.
Ten aanzien van vrijwillig werklozen is niets bepaald en het wordt
dan ook vaak aangenomen dat zij in het geheel niet als begunstigden

56. Weekoverzicht 1987, 2.89.
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van het vrije werknemersverkeer kunnen worden aangemerkt. 7 nmiddels blijkt echter uit het arrest Lair dat deze veronderstelling ten
aanzien van studenten ex-werknemers enigszins moet worden genuanceerd. Op dit arrest wordt hierna nog nader ingegaan. 8

Tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen hebben geheel dezelfde
rechten als tijdelijk arbeidsongeschikte werknemers.59 Opmerkelijk is
echter dat de richtlijnen geen bepalingen bevatten over werkloze
zelfstandigen. Of de Gemeenschapswetgever er vanuit is gegaan dat
deze categorie niet bestaat, of dat men bewust geen verblijfsrechten
heeft willen toekennen aan een zelfstandige die zijn bedrijfswerkzaamheden heeft opgegeven, is niet duidelijk.60

Het recht op voortgezet verblijf voor werklozen en tijdelijk arbeidsongeschikten impliceert een verruiming van de werkingssfeer van het
vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer tot bepaalde groepen van

niet-actieven. Met de mogelijke invoering van een Commissievoorstel
tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEG61 zal het belang van deze
verruiming nog verder toenemen. Thans kan aan werknemers die
gedurende meer dan drie maanden doch minder dan een jaar in de
ontvangende Staat werkzaam zijn geweest een tijdelijke verblijfsvergunning toegekend, waarvan de geldigheidsduur wordt beperkt tot
de te verwachten duur van de arbeid. 2 In het voorstel tot wijziging
van de richtlijn wordt deze regel in die zin genuanceerd dat indien in
de desbetreffende periode de betrokkene een recht op werkloosheidsuitkering heeft gekregen, de verleende verblijfsvergunning zonder
Vgl. HARTLEY, T.C., The internal personal scope...', a.w., 197. In Nederland
geldt dat vrijwillige werklozcn buiten de omschrijving van het begrip "begunstigde EEG-onderdaan" vallen, zodat uitwijzing kan volgen op een van de in
art. 12 Vreemdelingenwet genoemde gronden.
58.
Zie hieronder Hoofdstuk VI, (III), 2.3.4.
59. Zie art. 4, lid 1 Richtlijn 73/148.
60.
Vgl. HARTLEY, T.C., 'The internal personal scope...', a.w., 200-201. ilartley
gaat er van uit dat het ccrste het geval is aangezien een zelfstandige zijn
werkloosheid in het algemeen aan zichzelf zou hebben te wijten. Ook zou
een verklaring voor de afwezigheid van bepalingen inzake werkloze zelfstandigen kunnen zijn dat de betrokkene na intreden van zijn werkloosheid wordt
geacht zijn werkmamheden als zelfstandige opnieuw op te zetten, in welk
geval hij opnieuw verblijfsrechten aan het EEG-recht kan ontlenen. Zie art. 1
sub a) Richtlijn 74/148/EEG.
61. Laatste versie: PB EG C 119/10, van 15 mei 1990.
Zie Richtlijn 68/3(SO/EEG, art. 6, lid 3.
62.
57.
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meer moet worden verlengd tot dat zijn recht op werkloosheidsuitkeringen een einde heeft genomen. 3 Voorts is in het voorstel bepaald
dat wanneer de verblijfskaart tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid verstrijkt, deze zonder meer moet worden verlengd met
een periode van ten minste vijf jaar.64
2.3.3

Gepensioneerden en blijvend arbeidsongeschikten

Vo. 1251/70 regelt het recht van een werknemer om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te
hebben vervuld. In art. 2 van deze verordening is het voortgezet
verblijfsrecht geregeld voor:

a. de werknemer, die zijn werkzaamheden staakt na het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd 5 en die gedurende 12 maanden
voorafgaande daaraan voortdurend heeft gewoond in het land waar
hij zijn betrekking heeft vervuld; en
b. de werknemer, die sedert meer dan twee jaren voortdurend op het
als gevolg
grondgebied van een vreemde Lid-Staat woont en aldaar
van een blijvende arbeidsongeschiktheid ophoudt een dienstbetrekking te vervullen.
Soortgelijke rechten gelden mutatis mutandis ook voor gepensioneerden en blijvend arbeidsongeschikte zelfstandigen»

De vaststelling dat ook langdurig arbeidsongeschikten en gepensioneerden in een vreemde Lid-Staat een verblijfsrecht kunnen doen
gelden, is van belang voor de afl)akening van het toepassingsgebied
63. Zie punt 10 van het voorstel tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEG, voetnoot
63. Voorts is hier van belang dat aan werknemers die gedurende minder dan

drie maanden in de ontvangende Lid-Staat werkzaam zijn geweest en op grond
van de wetgeving van deze Staat recht heeft op een werkloosheidsuitkering,

een veil>lijfsvergunning moct worden verleend voor drie maanden. Deze vcrgunning moet worden vcrlengd totdat het recht op werkloosheidsuitkering een
einde heeft genomen.

64. Zie punt 12 van het voorstel tot wijziging van Richtlijn 68/360/EEG (voetnoot
63).

een persoon onder de wetgeving van de
gaststaat recht hecft op een ouderdomspensioen.

65. Hiermee is de keftijd bcdoeld waarop
66.

Zie Richtlijn 75/34.
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van het vrije-verkeersregime ten opzichte van niet-actieven. Toch
dient te worden begrepen dat op grond van het geldend communautaire recht een persoon die in het land van zijn nationaliteit met
pensioen gaat, geen recht heeft om zich in een ander land te vestigen. De bovengenoemde rechten strekken zich uitsluitend uit tot personen die in een vreemde Lid-Staat vanwege ouderdom of blijvende

arbeidsongeschiktheid hun activiteiten hebben beeindigd.
Overigens zij hier nog vermeld dat de invoering van Richtlijn
90/365/EEG inzake het verblijfsrecht voor post-actieven de interessante implicatie zal hebben dat, onder het voorbehoud van het bestaansmiddelenvereiste, de minimum woonplaatsvereisten voor het
recht op voortgezet verblijf van gepensioneerden en blijvend arbeidsongeschikten worden uitgeschakeld.

2.3.4

De positie van studenten/ex-werknemers; het arrest Lair

Het arrest Lair heeft een nieuwe groep van personen toegevoeg
d aan
de categorieen van post-actieven die rechten aan het vrije-verkeersregime kunnen ontlenen, namelijk studenten/ex-werknemers. In de
onderhavige zaak ging het om een Franse dame die haar activiteiten
als bankbediende in de Bondsrepubliek had beeindigd om een voltijdse
studie aan de Universiteit van Hannover te beginnen. Vanwege het
volgen van haar studie was zij in het geheel niet meer beschikbaar
voor de arbeidsmarkt. Kon zij niettemin als 'werknemer' een
beroep
doen art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 voor de doeleinden van de toekenning
van een studiebeurs bestemd voor het levensonderhoud?
Indien het Hof bij de beantwoording van deze vraag uitsluitend aansluiting zou hebben gezocht bij de verblijfsrechtelijke status van
werkloze werknemers zoals geregeld in Richtlijn 68/360, had het

antwoord op deze vraag negatief moeten luiden. Op grond van deze
verordening komen vrijwillig werklozen immers in het geheel geen
rechten toe. Echter, het Hof benaderde de prejudiciele vragen van de
Duitse verwijzende rechter niet strikt vanuit de rechtspositie
van
werklozen onder het vrije-verkeersregime, maar veeleer vanuit de
positie van post-actieven in het algemeen.
Volgens het Hof bieden noch artt. 48 of 49 EEG noch art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 een concreet antwoord op de vraag of een student/exwerknemer in de omstandigheden van Lair als werknemer in de zin
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van art. 7 Vo. 1612/68 is aan te merken. Wel constateerde het Hof
dat personen die in het gastland een betrekking hebben uitgeoefend
(in de zin van de criteria zoals vervat in Levin en Kempj), maar die
van
niet langer in een arbeidsverhouding staan, voor de doeleinden

bepaalde voorschriften van het gemeenschapsrecht met werknemers
worden getijkgesteld.67 Op grond hiervan viel Lair, als ware zij werkwel
nemer, onder de bescherming van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68, echter
een
er
dat
e
voorwaard
nde
de
aansluite
onder het voorbehoud van
aantoonbaar inhoudelijk verband moest bestaan tussen de aard van de

vroeger verrichte werkzaamheden en de later gevolgde studierichting.
Deze laatstgenoemde voorwaarde is allttn niet van toepassing indien
een migrerende werknemer onvrijwillig werkloos is geworden en wanneer zijn positie op de arbeidsmarkt een omscholing verlangt.
Ook studenten/ex-werknemers kunnen dus als werknemer rechten aan
het regime voor het vrije werk,nemersverkeer ontlenen. Daarmee zijn
zij voor hun verblijfsrecht in een vreemde Lid-Staat niet primair
het verblijfsrecht van
aangewezen op Richtlijn 90/366/EEG inzake
elenvereiste.
bestaansmidd
vervatte
daarin
het
en
studenten

2.4

De verblijfsrechtelijke positie

van familieleden van werknemers en

zelfstandigen

Het secundaire gemeenschapsrecht inzake het vrije werknemers- en
familieleden van
zelfstandigenverkeer geeft ook verblijfsrechten aan
jke rechten komt
afhankeli
de begunstigde personen. De duur van deze
overeen met de duur van het verblijfsrecht van de werknemer of
zelfstandige, al hebben familieleden in bepaalde omstandigheden een
recht op voortgezet verblijf na de dood van de persoon van wie het
verblijfsrecht is afgeleid. 8 De verblijfsrechten worden aan familieleden toegekend, zelfs als ze de nationaliteit van een derde land heb67.

68.

Hierbij refereerde het Hof onder meer naar het bepaalde in art. 48, lid 3, sub
Lid-Staat na
d) EEG, Vo. 1251/70 inzake het recht op verblijf in cen vreemde
waarvan
grond
op
68/360
Richtlijn
de beeindiging van cen betrekking,
slechts onder bepaalde
personen die geen dienstbetrekking meer uitoefenen
voorwaar(len een recht op verblijf kan worden ontzegd en art. 7, lid 1 Vo.
een vreemde nationaliteit bij de
1612/68 op grond waarvan werklozen van
anders
niet
het
mogen worden behandeld
arbeidsproces
wederinschakeling in
dan nationale onderdanen.
Zie art. 3 Vo. 1251/70 en Richtlijn 75/34.
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,

ben. Ten aanzien van familieleden van werknemers is de aansluitende
voorwaarde gesteld dat de werknemer moet beschikken over een woning die voor het gebied waar hij werkt voor de nationale werknemers als normaal wordt beschouwd, een voorwaarde waarvan de

toepassing overigens geen discriminatie tussen eigen en vreemde
werknemers tot gevolg mag hebben. 69

De verblijfsrechten worden toegekend aan drie groepen van familieleden. Op de eerste plaats de echtgenoot van een werknemer of de
zelfstandige; op de tweede plaats de bloedverwanten in neergaande
lijn die jonger dan 21 jaar zijn Of (!) ten laste komen van de werknemer of de zelfstandige70; op de derde plaats bloedverwanten in de

opgaande lijn van de werknemer of de zelfstandige en van diens

echtgenoot, die te zijnen taste zijn.

De toekenning van een afhankelijk verblijfsrecht aan familieleden is
niet afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat het familielid zelf
over voldoende middelen van bestaan beschikt, dan wel dat de houder
van het zelfstandige verblijfsrecht, dat wil
zeggen de werknemer of
zelfstandige, over voldoende middelen beschikt om in het bestaan van
de familieleden te voorzien. In die zin wordt de rol van het bestaansmiddelenvereiste zoals dat in het nationale recht in het kader van
gezinshereniging wordt toegepast, volledig uitgeschakeld. Toch zou in
de zaak Lebo,:71 de vraag naar de
integriteit van het bestaansmid-

delenvereiste op impliciete wijze aan de orde komen via een interpretatieverschil over de betekenis van het begrip familielid ten laste
van een werknemer of zelfstandige.
Het ging in Lebon om een dame met de Franse nationaliteit die voor

de doeleinden van de toekenning van een uitkering krachtens de
Belgische Wet op het Bestaansminimum een beroep deed op art. 7, lid
2 Vo. 1612/68. Zij deed dit beroep in de hoedanigheid van 'werkzoekende', dan wet in de hoedanigheid van een familielid (dochter)
69. Art. 10, lid 3 Vo. 1612/68.
70.

Deze laatste voorwaarde geldt ten aanzien van zelfstandigen ook voor de
bloedverwanten in ncergaande lijn die jonger dan 21 jaar zijn, tenzij deze

blocdverwant een kind van de zelfstandige is. Zie art. 1, lid 1, sub b) en c)
Richtlijn 73/148.
71.
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van haar eveneens in BelgiB wonende Franse vader, die ter zake van
in Belgie verrichte werkzaamheden een ouderdomspensioen genoot.
De status van Lebon als begunstigd familielid werd echter betwijfeld
omdat zij inmiddels de 21-jarige leeftijd had bereikt en niet duidelijk
was of zij al dan niet ten laste kwam van haar vader. De Belgische

verwijzende rechter had in dit verband de vraag gesteld of de hoedanigheid van 'familielid ten laste' in concreto moet worden beoordeeld, dan wel vanuit objectieve en van de wil van de betrokkene
onafhankelijke omstandigheden, op grond waarvan hij genoodzaakt is
een beroep te doen op ondersteuning door de werknemer.
Volgens de opvatting van de Nederlandse regering betekende de uitdrukking 'ten laste komen van', dat de werknemer geheel of grotendeels voorziet in het levensonderhoud van de bloedverwant in neergaande lijn. Dit zou impliceren dat het verzoek om toekenning van
het bestaansminimum de status van Lebon als familielid ten laste
reeds uitsloot.

De Duitse regering had ter rechtszitting betoogd, dat de hoedanigheid
van familielid ten laste niet enkcl veronderstelt dat men niet zelf in

zijn onderhoud kan voorzien, maar ook dat men recht op levensonderhoud vanwege de werknemer heeft.
Het Hof verwierp de standpunten van beide regeringen. In reactie op
het Nederlandse standpunt werd er op gewezen dat wanneer een familielid ten laste van een migrerende werknemer om toekenning van
het bestaansminimum verzoekt, dit niet kan afdoen aan de hoedanigheid van familielid ten laste. Anders zou betrokkene door toekenning
van het bestaansminimum zijn hoedanigheid van familielid kunnen
verliezen, hetgeen grond zou opleveren hetzij voor intrekking van het
bestaansminimum en zelfs voor intrekking van het verblijfsrecht. Een
dergelijke oplossing zou het voor het familielid ten laste in de praktijk onmogelijk maken het bestaansminimum aan te vragen, en daardoor afbreuk doen aan de aan de migrerende werknemer toegekende
gelijkheid van behandeling in het gastland.
In reactie op het standpunt van de Duitse regering werd gesteld dat
de hoedanigheid van familielid ten taste evenmin een recht op levens-

onderhoud vanwege de werknemer veronderstelt. Anders zou de gezinshereniging afhangen van de nationale wettelijke regelingen, die
van staat tot staat verschillen, hetgeen een eenvormige toepassing
van het gemeenschapsrecht in de weg zou staan.
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Hieruit volgde dat de hoedanigheid van familielid ten laste voortvloeit
uit de feitelijke situatie. Het gaat om een familielid dat door de
werknemer wordt ondersteund, waarbij niet van belang is waarom
op
die steun een beroep wordt gedaan en of de betrokkene in staat is
om door bctaalde arbeid zelf in zijn onderhoud te voorzien.
In feite voorkomt de uitspraak van het Hof in Lebon dat de rechten
van familieleden onder het vrije-verkeersregime worden beperkt tot
personen die niet ten taste komen van de sociale bijstand, of ruimer
van de openbare middelen van het gastland. Voor de toepassing van
het nationale vreemdelingenrecht betekent de uitspraak dat
beperkende voorwaarden die worden gesteld in het kader van het recht op
gezinshereniging en de eventuele toepassing van een bestaansmiddelenvereiste ten opzichte van familieleden zelf, dan wel in relatie
van de houder van het zelfstandige verblijfsrecht,
opzij worden gezet.

We vermelden hier nog dat in een voorstel van de Commissie tot
wijziging van Vo. 1612/6872 de positie van familieleden onder het
vrije werknemersverkeer aanzienlijk wordt versterkt. Voor de echtgenoot van de werknemer (of de daarmee gelijkgestelde persoon), bloedverwanten in neergaande lijn en bloedverwanten in opgaande lijn
is
het vereiste van 'ten laste komen van' geheel komen te vervallen.
Voorts wordt in het voorstel het recht op verblijf uitgebreid tot alle
andere familieleden die in het land van herkomst bij de werknemer of
diens echtgenoot inwonen. Voor deze categorie van 'overige familieleden' wordt wel vereist dat zij ten laste zijn van de werknemer of
van zijn echtgenoot. Het mag redelijkerwijs worden verondersteld dat
de uitspraak van het Hof in de zaak Lebon een analoge toepassing
moet vinden op de groep van overige familieleden.
2.5

De

verblijfsrechtelijke positie

van ontvangers van diensten, met spe-

ciale aandacht voor studenten en toeristen

Zijn de hierboven gesignaleerde uitbreidingen van het vrije-verkeersregime tot bepaalde groepen van niet-actieven steeds beperkt van
omvang, spectaculairder zijn de potentiele mogelijkheden voor niet-

72.
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actieven om in een andere Lid-Staat verblijf te houden als ontvangers
van diensten.

In art. 60 EEG is bepaald dat degene die diensten venicht zijn werkzaamheden tijdelijk kan uitoefenen in het land waar de dienst wordt
verricht, onder dezelfde voorwaarden als die welke dat land aan zijn
eigen onderdanen oplegt. Wat de verblijfsrechtelijke positie van
dienstenverrichters betreft, is deze bepaling bevestigd in art. 1, lid 1,
sub a) Richtlijn 73/148. Deze richtlijn gaat echter verder door in art.

1, lid 1, sub b) ook verblijfsrechten toe te kennen

aan onderdanen

van Lid-Staten "die zich naar een andere Lid-Staat willen begeven in
de hoedanigheid van personen te wier behoeve een dienst wordt verricht".

Hoewel deze belangrijke uitbreiding van het concept van vrije dienstverlening niet uitdrukkelijk is voorzien in het Verdrag, is ze niettemin geaccepteerd door het Hof. De bevestiging van de status van
dienstenontvangers onder het gemeenschapsrecht kwam in de gevoegde
zaken Luisi en Carbone.73 In deze zaken, die betrekking hadden op
de rechtmatigheid van bepaalde Italiaanse deviezen-beperkingen, overwoog het Hof:
Om het verrichten van de dienst mogelijk te maken, kan er cen verplaatsing nodig
zijn, hetzij doordat de dienstverrichter zich begeeft naar de Lid-Staat waarin dege-

laatstbcdoelde zich
ne is gevestigd voor wic de dienst is bestemd, hetzij doordat
begeeft naar de Lid-Staat waarin de dienstverrichter is gevestigd. Terwijl het eerste geval uitdrukkelijk wordt genoemd in art. 60 EEG, derde alinea, dat de

dienstverrichter toestaat zijn werkzaamheid tijdelijk uit te ocfenen in de Lid-Staat
waarin de dienst wordt verricht, vormt het tweede geval daan'an het noodzakelijke

complement, in overeenstemming met de doelstelling om alle tegen vergoeding vcrrichte werkmamheden die niet onder het vrije goederen-, personen- of kapitaalverkeer vallen, te liberaliseren.

Na de vaststelling dat dienstenontvangers ook recht hebben op vrij

verkeer, liet het Hof zich ook uit over

de vraag welke groepen van

personen als dienstenontvangers kunnen worden aangemerkt. De verin de
wijzing naar "alle tegen vergoeding verrichte werkzaamheden"
73.

HvJ 31 januari 1984, zaken 286/82 en 26/83.
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geciteerde overweging van het Hof onderstreepte de 'economische
grenzen' van het toepassingsgebied van het Verdrag, maar ook hier
zou blijken dat deze grenzen ver kunnen worden opgerekt. Volgens
het Hof zijn als personen te wier behoeve een dienst wordt verricht,
mede te beschouwen "toeristen alsmede zij die geneeskundige behandeling behoeven, en zij die zich voor studie of zaken op reis begeven".

Het is duidelijk dat de uitspraak van het Hof in Luisi en Carbone
grote gevolgen kan hebben voor de verblijfsrechtelijke positie van
niet-actieven onder het geldend vrije-verkeersregime. Indien er vanuit
wordt gegaan dat ook toeristen en studenten als dienstenontvangers
worden aangemerkt, betekent dit op grond van het bepaalde in
art. 1,
lid 1, sub b) Richtlijn 73/148 dat zij in het land waar de diensten
worden ontvangen een recht op verblijf hebben. Hiermee zou dan ook
in feite een vrij verkeer van de burger, onafhankelijk van de uitoefening van een beroepsactiviteit, voor een belangrijk deel zijn
gerealiseerd, een situatie die in het licht van de zeer omzichtig geformuleerde grenzen van het begrip 'activiteiten van economische
aard' in Levin en Kempf op zijn minst zeer opmerkelijk is te noemen.
We moeten evenwel bij de interpretatie en het doordenken van de
implicaties van het arrest Luisi en Carbone een groot aantal slagen
om de arm houden.

Het Hof heeft zich in navolgende jurisprudentie, met uitzondering van
het recente, hierna te bespreken arrest Cowa,174, nooit meer duidelijk
uitgelaten over de positie van toeristen en studenten als dienstenontvangers en over de eventuele verblijfsrechten die deze personen in
een vreemde Lid-Staat tockomen. In de omvangrijke jurisprudentie
van het Hof over de positie van studenten heeft het Hof er voor
gekozen de aan de orde zijnde problematiek op te lossen langs de
lijnen van artt. 7 en 128 EEG, daarmee de rechten van studenten als
dienstenontvangers in het midden latend.75 Met een beroep op art.
74.

HvJ 2 februari 1989, zaak 186/87.

75. Voor een overzicht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie terzake,
zie
onder meer MARESCEAU, M., 'Komt toegang tot het onderwijs ook binnen de
werkingssfeer van het EEG Verdrag?', in: Liber Amicorum Elie van den
Bogaert, 1985, Antwerpen, 164-185; DRIJBER, B.J., a.w. (1988); MEAD, Ph.,
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128 EEG is het onderwijs, daaronder begrepen het universitaire onderwijs, stap voor stap verder onder de werkingssfeer van het Verdrag gebracht en is aan studenten via de toepassing van art. 7 EEG
de gelijkheid van behandeling in de toegang tot het onderwijs gegarandeerd. Dit impliceert onder meer ook dat een Lid-Staat van studenten uit andere Lid-Staten geen hogere collegegelden mag verlangen
76
dan van nationale onderdanen.
Over de verblijfsrechtelijke positie van studenten (althans voor zover
zij niet als familieleden van een migrerende werknemer of zelfstandige zijn aan te merken) bestaat nog steeds geen jurisprudentie. Wel
menen sommige auteurs, waaronder MARESCEAU, uit de rechtspraak

van het Hof inzake de toepassing van artt. 7 en 128 EEG af te kunnen leiden dat de erkenning van het recht op toegang tot het betrokken onderwijs, onder dezelfde voorwaarden als die welke worden
toegepast ten aanzien van eigen onderdanen, eveneens een recht op
verblijf in de Lid-Staat betekent.77 Een dergelijke zienswijze wacht
echter nog steeds op bevestiging.

Intussen zijn de kansen dat het Hof via de bepalingen inzake de vr#e
dienstverlening studenten een verblijfsrecht zal verlenen, aanzienlijk
Humbel en
n. Het Hof heeft namelijk recentelijk in de zaak

afgenome
benadrukt dat het bij deze Verdragsbepalingen gaat om werk-

Ede178

zaamheden van industriele aard, alsmede ambachtelijke werkzaamheden
van vrije beroepen, welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden. De
betaling is dan vanuit economisch oogpunt de tegenprestatie voor de
verrichte dienst, welke tegenprestatie normaal in onderling overleg

wordt vastgesteld.
Onderricht in het kader van het stelsel van nationale opvoeding voldoet echter niet aan deze criteria. Eventueel verschutdigde schoolgelden ten einde tot op zekere hoogte de exploitatiekosten van het
stelsel te helpen dragen, doen daaraan niet af.
are schoolIn de onderhavige zaak ging het om een Belgische middelb
'Free

movement of

students;

acces

to

higher education

in

another

member

state', Migrantenrecht, 1988, 260-261.
76.
77.

Zie hieromtrent o.m. HvJ 13 februari 1985, zaak 293/83 (Gravier); I IvJ 2
februari 1988, zaak 309/85 (Barra); HvJ 2 februari 1988, zaak 24/86 (Blaizot).
Vgl. MARESCEAU, M., a.w. (1985) , 178-179; 7.ie voorts DRIJBER, B.J., a.w.
(1988),1639.

78.

HvJ 27 september 1988, zaak 263/86.
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opleiding, maar het is mijns inziens terecht betoogdM, dat er gelet
op de gebezigde algemene formulering in het arrest geen aanleiding is
om te veronderstellen dat het dictum niet kan worden doorgetrokken
tot vormen van hoger onderwijs, althans voor zover de instellingen
die dit onderwijs verzorgen hun activiteiten niet uitoefenen met
winstoogmerk. Dit zou betekenen dat universiteiten in het merendeel
van de gevallen niet zijn aan te merken als dienstverleners en studenten niet als dienstenontvangers in de zin van art.
59 EEG e.v.

De uitspraak van het Hof in Humbel en Edel kan dus impliceren dat
niettegenstaande het dictum van het Hof in het arrest Luisi en
Carbone de status van studenten als dienstenontvangers toch zou
stuiten op de economische grenzen van het Verdrag. Deze grenzen
spelen evenzeer een rol bij het bepalen van de status van toeristen

als dienstenontvangers. Naar aanleiding van het arrest Luisi en Carbone is in de literatuur op dit punt een levendige discussie gevoerd.

Met name HARTLEY gaat uit van een restrictieve opvatting over de

status van toeristen als dienstenontvangers.80 Volgens deze schrijver
kan pas van een dienstenontvanger worden gesproken indien de be-

trokkene met een vooropgezet doel naar een andere Lid-Staat gaat
om daar tegen betaling een specifieke dienst te ontvangen.81 Een
toerist die op vakantie is in een ander land om van zon en zee te
genieten, naar gebouwen en omgeving te kijken, en de atmosfeer van

het land in te ademen valt naar zijn mening dan ook niet onder de
bepalingen van het Verdrag inzake de dienstverlening. Het feit dat

een dergelijk persoon incidenteel gebruik maakt van diensten van een
profit-instelling, zoals een hotel, doet hier niet aan af; hij is immers
niet naar het vakantieland gekomen met de enkele bedoeling

een hotel te verblijven.

om in

BODGAN gaat uit van een ruimer standpunt. Volgens deze schrijver
impliceren de economische grenzen van het Verdrag vooral een voorwaarde dat de toerist in kwestie het gastland bezoekt met voldoende
79.

80.
81.
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Zoals betoogd door DRIJBER, BJ., 1988, a.w. 1637.
Vgl. HARTLEY, T.C., 'The internal personal scope...', a.w., 204.
Ecn dergelijke zienswijze lijkt ook te worden
gevolgd in de Nederlandsc
rechtspraktijk. In de vreemdelingencirculaire, decl B 4, onderdeel 2.3. wordt
gesteld dat "van het ontvangen van diensten slcchts scrieus sprake kan zijn
indien daaraan een tegenprestatie is verbonden". Voor de toepassing van deze
voorwaarde, zie Pres. Rb. Alkmaar 6 september 1985, MR 1986/4
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financitle middelen om de aangeboden diensten te kunnen betalen.
Een zeer verstrekkende opvatting wordt aangehangen door VAN DER
WOUDE en MEAD. Zij suggereren dat alle toeristen als dienstenontvangers zijn aan te merken, zelfs als de betrokkene zonder voldoende
eigen middelen het vakantieland bezoekt. Volgens deze schrijvers is
een "effective and genuine service transaction" van doorslaggevende
83
aard en niet het economische gewicht daarvan.

Een andere vraag die ten aanzien van de positie van toeristen opkomt, heeft betrekking op de duur van de verblijfsrechten die deze
groep eventueel aan de status van dienstenontvanger kan ontlenen.
Indien we het begrip toerisme zeer ruim interpreteren, kan dan niet
worden gesteld dat de uitbreiding van het vrije-verkeersregime tot
personen onafhankelijk van het verrichten van beroepsactiviteiten in
feite reeds is gerealiseerd, zonder dat de richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor niet-actieven daaraan te pas hoeven te komen? Iedere
economisch niet-actieve persoon die zich in een Lid-Staat wil ves-

tigen, zou kunnen opwerpen dat hij dit doet voor 'toeristische doeleinden'. Een dergelijke verstrekkende opvatting kan echter niet uit de
status van toeristen als dienstenontvangers worden afgeleid. Ontvangers en verrichters van diensten hebben geen permanent verblijfsrecht
in een vreemde Lid-Staat, maar een verblijfsrecht van beperkte duur,
overeenkomende met de duur van de dienstverrichting. 4 Voorts ligt

de notie van tijdelijkheid ook in het begrip dienstenverrichter of
Lid-Staat
dienstenontvanger zelf. Een persoon die naar een vreemde
gaat om duurzaam werkzaamheden te verrichten of werkzaamheden
waarvan het einde niet valt te voorzien, valt niet onder de bepalingen
inzake de vrije dienstverlening maar onder de bepalingen die betrekking hebben op het recht van vestiging of het vrije werknemersverkeer.

Het feit dat het dienstenbegrip wordt gekenmerkt door

de tijdelijk-

heid van de werkzaamheden impliceert evenzeer dat van het ontin gevallen dat
vangen van diensten slechts kan worden gesproken
82. BODGAN, 'Free movement of tourists within the EEC', JWTI„ 1977,468-475,474.
83. WOUDE, M. VAN DER en MEAD, Ph., 'Free movement of the tourist in com84.

munity law', CMLRev., 1988, 118-140, 124.
Zoals uitdrukkelijk bepaald in art. 4, lid 2 Richtlijn 73/148 cn bevestigd door
het Hof in 5 oktober 1988, zaak 196/87 (Steymann)
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een persoon naar een vreemde Lid-Staat gaat met de bedoeling om te
profiteren van werkzaamheden van beperkte duur, die door een of
meer personen worden uitgeoefend. Hoe dit zich in concreto vertaalt
in de verblijfsrechtelijke positie van toeristen is onduidelijk en vereist een nadere invulling door het Hof. In ieder
geval kunnen we

concluderen dat ook bij een expliciete bevestiging van de verblijfsrechten van toeristen, beperkingen in de duur van deze rechten gelden, waardoor van een volledig vrij verkeer van niet-actieven geen

sprake kan zijn.85

Ten slotte, de meest brandende vraag met betrekking tot de status
van dienstenontvangers is of hun verblijfsrecht al dan niet afhanke-

lijk mag worden gesteld van een bestaansmiddelenvereiste, een vraag
die overigens niet alleen van belang is voor toeristen,
maar ook voor
andere categorieen van dienstenontvangers, zoals zij
die in een ander
land gebruik maken van medische voorzieningen en studenten. In het
nationale vreemdelingenrecht is het verblijf
van deze groepen inderdaad veelal onderworpen aan voorwaarden emtrent het beschikken
over voldoende middelen van bestaan. Opnieuw kunnen we hier vooraf
constateren dat de relevante bepalingen van het primaire en secundaire gemeenschapsrecht geen direct aanknopings
punt bevatten, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de betrokkenen over voldoende
middelen van bestaan moet beschikken of niet afhankelijk mag worden
van een bijstandsuitkering in het gastland.
Hoogstens zou men een
indirect aanknopingspunt voor een dergelijke voorwaarde kunnen
afleiden uit het economische karakter van het dienstenbegrip, tot
85.
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Deze conclusie laat echter m.i. onverlet dat uit de notic van tijdelijkheid van
het verblijfsrecht geen ongerechtvaardigde rcstrictieve voorwaarden mogen
worden afgeleid. In Nederlandse Vreemdelingen
circulaire, decl B 4 onderdeel
3.3.1. wordt zo bijvoorbeeld vereist dat EG-onderdancn, willen zij in aanmerking komen voor cen verblijfsrecht op basis van de status als dienstenverrichter of dienstenontvanger, hun hoofdverblijf in cen ander land van de Gemeenschap behouden. De rechter in kort geding (o.m. President Rb. Alkmaar 6
september 1985, MR 1986/4), alsmede de RvS, Afdeling rechtspraak (11 juni
1987, RV 1987/87) hecft zich hierbij aangesloten. De voorwaar(len van behoud
van een hoofdverblijf in cen andere Lid-Staat kan echter niet worden
afgekid
uit het in het sccundaire gemcenschapsrecht crkende recht
op verblijf gedurende de perio(le van het ontvangen van diensten, en ik acht het
dan ook
zeer twijfelachtig of het Hof van Justitic dc rechtmatigheid crvan zou bevestigen. Voor een uitgebreide kritiek op de Nederlandse rechtspraktijk ter zake,
zie de noten bij RV 1984/106 en RV
1987/87.
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uitdrukking komend in het vereiste van een financiele tegenprestatie
voor verrichte diensten. De redenering zou dan kunnen zijn dat personen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, kennelijk niet

in staat zijn zelf de kosten van de dienstverrichting te dragen, zodat

zij op die gronden niet kunnen worden aangemerkt als een begunstigde EEG-onderdaan. Een dergelijke redenering lijkt enigszins gekunsteld, omdat de beoordeling van de financiele positie van een
persoon veeleer is gebaseerd op de notie van een nationaal bestaansminimum dan op het daadwerkelijke vermogen om een betaling te
verrichten voor een specifieke dienst. Toch wordt ze in de praktijk
aangehangen. Zo oordeelde de President van de Rechtbank Alkmaar 6
september 1985 6 dat een Belgische drugsverslaafde die in Nederland
een medische behandeling genoot niet kon worden aangemerkt als

dienstenontvanger, onder meer omdat hij aangewezen was op een
uitkering van de openbare kas, te weten een uitkering krachtens de
ABW. Het feit dat betrokkene enige tijd via een uitzendbureau in
Nederland werkzaam was geweest, deed hier niet aan af. Of het Hof
van Justitie tot een soortgelijk oordeel zou zijn gekomen is, mede in
het licht van analoge problematiek met betrekking tot de interpretatie
van het werknemersbegrip in de zaken Levin en Kempf, twijfelachtig.
Toch is het ook weer niet geheel zeker of het Hof van Justitie zonder meer een streep zou zetten door de toepassingsmogelijkheden van
een bestaansmiddelenvereiste. Hier spelen weer dezelfde gevoeligheden
als die waarop we hebben gewezen in kader van de problematiek van
werkzoekenden, en waarop hieronder nog nader zal worden inge87

gaan.

De ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof inzake het verblijfsrecht van toeristen en studenten zal ook samenhangen met de
ontwikkeling van de rechtspraak met betrekking tot de toepassing van
het communautaire gelijkheidsbeginsel (zoals geincorporeerd in onder
meer art. 7 EEG) in gevallen dat een beroep wordt gedaan op een
bijstandsuitkering of op studiebeurzen voor het levensonderhoud in
een gaststaat. De toepassing van art. 7 EEG zou kunnen impliceren
dat een persoon op grond van het communautaire recht op gelijke
voet met nationale onderdanen aanspraak kan maken op een uitkering
86. Ibidem
87.

Zie hieronder Hoofdstuk VI, (III), 3.3.2.
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die is gefinancierd uit de algemene middelen van de gaststaat. Gaat
en studenten zich op art. 7 EEG
kunnen beroepen voor de doeleinden van de toekenning van een bestaansminimumuitkering, c.q. een beursvoorziening voor het levensonderhoud, dan ligt het ook meer in de rede dat een eventueel bestaansmiddelenvereiste als voorwaarde voor het recht op verblijf in de
gaststaat geen toepassing mag vinden. Anders zou de met behulp van
het communautaire recht verkregen aanspraak op een bijstandsuitkering of beursvoorziening onder de toepassing van het nationale

het Hof er vanuit dat toeristen

vreemdelingenrecht kunnen resulteren in de beeindiging van het verblijfsrecht, waardoor de betrokkene uiteindelijk nog slechter af is dan
voorheen.

De communautaire rechtspraak inzake de toepassing van art. 7 EEG
bij de toekenning van uitkeringen aan toeristen en studenten is niet
eenduidig. Verderop in dit hoofdstuk zat aan dit punt nog aandacht
worden besteed.88 Hier vermelden we slechts dat ook de rechtspraak
van het Hof van Justitie met betrekking tot de toepassing van het
communautaire discriminatieverbod op niet-actieven die een beroep
doen op een sociale uitkering, te weinig duidelijke aanknopingspunten
biedt op grond waarvan conclusies kunnen worden getrokken met
betrekking tot een eventuele onrechtmatigheid van de toepassing van
een bestaansmiddelenvereiste in relatie tot het verblijfsrecht van
dienstenontvangers.

Het Hof heeft inmiddels in de zaak Cowan de status van toeristen als
dienstenontvangers opnieuw bevestigd. Het ging in deze zaak om een
Britse toerist in Frankrijk die gedurende zijn verblijf in Parijs in de

metro was aangevallen. De betrokkene probeerde de hierdoor geleden
schade vergoed te krijgen op grond van een regeling zoals vervat in
de Code de proctdiire penale.

De voordelen onder deze regeling wor-

den gefinancierd uit de algemene middelen en worden uitsluitend
toegekend aan Franse onderdanen, personen met een geldige verblijfskaart en onderdanen van een Staat waarmee een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten. Cowan viel onder geen van deze categorieen

van personen. Kon hij zich beroepen op art. 7 EEG?
Volgens het Hof was art. 7 EEG ook van toepassing op het vrije
88.
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Zie hieronder Hoofdstuk VI, (IV), 33.
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verkeer van diensten dat zich mede uitstrekt tot de vrijheid van
dienstenontvangers om zich naar een andere Lid-Staat te begeven en
daar gebruik te maken van een dienst, zonder dat hen daarbij beperwas bepaald,
kingen mogen worden opgelegd. Zoals reeds eerder
worden
aangemerkt.
moesten ook toeristen als dienstenontvangers

Het arrest Cowan

biedt voor ons onderwerp niets meer dan een al-

en in feite
gemene bevestiging van het dictum van Luisi en Ca,bone
heeft het geen nieuwe informatie opgeleverd over de vraag onder
welke voorwaarden en in welke omstandigheden een toerist als dienstenontvanger dient te worden aangemerkt, en met name wat de aard,

de duur en de voorwaarden van zijn verblijfsrechten zijn. Het belang
van het arrest Cowan schuilt dan ook vooral in de bevestiging van
het feit dat het Hof zich niet van het uitgangspunt van Luisi en
Carbone heeft gedistantieerd en nog steeds van opvatting is dat de
vrije dienstenverlening een liberalisering van het toeristenverkeer met

zich meebrengt.

Overzien we het bovenstaande, dan kunnen we concluderen dat de
status van dienstenontvangers onder het geldend vrije-verkeersregime
een belangrijke potentie biedt voor een uitbreiding van dit regime tot
we
bepaalde groepen van niet-actieven. Van de andere kant moeten
echter vaststellen dat de jurisprudentie zich nog te weinig heeft
uitgekristalliseerd om te dien aanzien vastomlijnde conclusies te trekken.

De kansen dat studenten als dienstenontvangers een recht op verblijf
in een vreemde Lid-Staat kunnen doen gelden, lijken op grond van
recente jurisprudentie enigszins te zijn gereduceerd, al moet hier aan
worden toegevoegd dat niet is uitgesloten dat het Hof langs andere
wegen, wellicht via een eigen creatie van een 'vrij studentenverkeer',
89
alsnog tot bestaan van een dergelijk recht zal concluderen.
Ten aanzien van toeristen kan worden gezegd dat na het arrest
Cowan de status van deze groep als dienstenontvangers steviger in
het zadel is gezet. De verblijfsrechtelijke gevolgen hiervan zijn ech89. De Nederlandse rechtspraak lijkt hicrop reeds vooruit te lopen. Zie m.n. Pres.
Rb. Leeuwarden, 25 mei 1988, KG 1988/242, besproken door DRUBER, B.J.,
a.w., 1639.
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ter in het geheel nog niet uitgewerkt, noch in termen van de duur
van het verblijfsrecht noch in termen van de rechtmatigheid van de
toepassing van een bestaansmiddelenvereiste.
2.6

Enkele conclusies

in

verband met de afbakening van het personele

toepassingsgebied van het vrije-verkeersregime voor werknemers en
zelfstandigen ten opzichte van de richtlijnen inzake het verblijfsrecht
van niet-actieven

Een vaststelling dat de afl)akening tussen het regelveld van het geldend vrije-verkeersregime voor zelfstandigen en werknemers ten opzichte van economisch niet-actieven geheel wordt bepaaid door de

vraag of een persoon al dan niet economische activiteiten verricht in
de zin van het Levin-criterium, is te simplistisch en vaak onjuist. Het
is gebleken dat een groot aantal specifieke groepen van niet-actieven
wel degelijk rechten aan het regime voor het vrije werknemers- en
zelfstandigenverkeer kunnen ontlenen. Soms is de positie van deze
groepen duidelijk omschreven, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde
post-actieven en familieleden van gemigreerde werknemers of zelfstandigen. Soms ook zijn de grenzen vaag, zoals met name het geval
is bij werkzoekenden, toeristen en studenten (anders dan familieleden,

student-stagiaires en studenten/ex-werknemers).
Over deze grenzen heenstappend, zijn het eigenlijk slechts nog
de
niet-actieven die geen arbeid kunnen of willen verrichten, en die zich

permanent in een andere Lid-Staat willen vestigen, die in ieder geval
geen verblijfsrechten aan het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer kunnen ontlenen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan
pensioengerechtigden die hun loopbaan in de Lid-Staat van hun nationaliteit hebben doorlopen en zich na het beeindigen van hun activiteiten elders willen vestigen. Ook zij die activiteiten in een vreemde
Lid-Staat verrichten die geheel liggen in de sfeer van huishoudelijk
werk of vrijwilligerswerk vallen buiten de boot. Voorts biedt het
vrije-verkeersregime voor werknemers en zelfstandigen geen uitkomst
aan 'vrijwillig werklozen' en potentiele begunstigden van het geldend
vrije-verkeersregime die in het licht van bepaalde beperkende voorwaarden in het secundaire recht geen verblijfsrechten (meer) hebben;

bijvoorbeeld: arbeidsongeschikten die in het gastland nog niet aan de
gestelde minimum woonplaastvereisten hebben voldaan.
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Wat betekent het geldend recht inzake het vrije werknemers- en
zelfstandigenverkeer voor de verblijfsrechtelijke positie van personen
die afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering? We hebben
gezien dat de bepalingen inzake het vrije personenverkeer ook op
bijstandsgerechtigden betrekking kunnen hebben. In het bijzonder is
hier van belang dat het Hof bij de invulling van het werknemersbegrip en het begrip 'familielid ten laste' duidelijk afstand heeft
genomen van de opvatting dat werknemers en familieleden geen beroep mogen doen op de algemene middelen van het gastland. Hicrdoor
kunnen personen die aan het levin-criterium voldoen en hun familieleden het 'bestaansmiddelenvereiste' bij het toekennen van een verblijfsrecht niet langer kunnen worden tegengeworpen. Bij afwezigheid
van enige voorwaarden hieromtrent, moet worden aangenomen dat ook
ten aanzien van andere groepen van begunstigden onder het vrijeverkeersregime het bestaansmiddelenvereiste in het nationale vreemdelingenrecht geen toepassing kan vinden. Dit laatste geldt in ieder
geval ten aanzien van personen met een zeer duidelijke verblijfsrechtelijke status onder het geldend vrije-verkeersregime voor werknemers
en zelfstandigen. Echter, voor personen wier verblijfsrechten onder

dit regime discutabel zijn, of nog niet duidelijk ontwikkeld in jurisprudentie of regelgeving bestaat er dienaangaande nog onduidelijkheid.
Opnieuw moeten we hier denken aan de positie van werkzoekenden,
studenten en toeristen. In de praktijk van het nationale vreemde-

lingenrecht is het verblijfsrecht van deze groepen nog steeds afhankelijk gesteld van een bestaansmiddelenvereiste. In hoeverre dit terecht is, blijft onzeker, al dunkt mij dat ten aanzien van de
eerstgenoemde categorie als gevolg van de uitspraak van het Hof in
de zaak Antoitissen op

dit

punt weinig

illusies

meer kunnen worden

gekoesterd.

Het is natuurlijk cen zeer interessante vraag langs welke lijn de
verblijfsrechtelijke positie van deze 'grensgroepen' zich verder zal
ontwikkelen. Het kan zijn dat het Hof doorgaat met het ontwikkelen
van criteria die worden ontleend aan Verdragsregime inzake het vrije
personenverkeer zelf, met als resultaat dat het verblijfsrecht van
deze groepen nia primair zal worden beheerst door de bepalingen van
de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van niet-actieven, maar door
de bepalingen inzake het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer.
Evenzeer is het mogelijk dat het Hof de verblijfsrechtelijke positie
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van toeristen, studenten en werk zoekenden gaat beschouwen in het
licht van de Richtlijnbepalingen. Welke weg het Hof zat gaan be-

handelen is juist in verband met de eventuele toepassing van een
bestaansmiddelenvereiste. Het gaat er dan niet zozeer om of de toe-

passing van deze voorwaarde, zoals vervat in de Richtlijnen voor
niet-actieven zelf al dan niet verenigbaar is met het gemeenschapsrecht, maar of bepaalde groepen Oberhaupt onder het personele geldingsbereik van de richtlijnen vallen. Het antwoord op deze laatste
vraag zal geheel afhankelijk zijn van de toekomstige jurisprudentie
van het Hof van Justitie inzake de verblijfsrechtelijke status van
toeristen, studenten en werkzoekenden onder de thans geldende bepalingen inzake het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer. Uit de
recente arresten Cowan en Antonisse,1 mag reeds worden afgeleid dat
de status van dienstenontvangers en werkzoekenden stevig verankerd
ligt in het Verdragsregime van het vrije personenverkeer. Van hieruit
kunnen we in ieder geval met stelligheid concluderen dat de toepasselijkheid van de desbetreffende niet-actieven Richtlijnen op de onderhavige grensgroepen niet een vanzelfsprekende zaak is, hetgeen
reeds op die grond een schaduw werpt over de rechtmatigheid van de
toepassing van een bestaansmiddelenvereiste.

3

De rechtmatigheid van het bestaans,niddelenvereiste zoals vervat in
de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van studenten, post-actieven
en overige niet-actieven

3.1 Algemeen
In het vorige onderdeel is het vraagstuk van de integriteit van het
bestaansmiddelenvereiste voor het verblijfsrecht van niet-actieven
benaderd vanuit de albakening van het personele geldingsbereik van
het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer ten opzichte van de
richtlijnen inzake het verblijfsrecht van niet-actieven. In deze para-

graaf komt de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste zoals
vervat in deze richtlijnen zelf aan de orde. Allereerst wordt hieronder een nadere analyse gegeven van dit vereiste en vervolgens
wordt bezien hoe het vereiste zich verhoudt met eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie en het primaire gemeenschapsrecht.
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3.2

Analyse van het bestaansmiddelenvereiste

Bekijken we de tekst van de onderhavige richtlijnen dan valt op dat
strikt is vastgehouden aan de uitgangspunten die zijn geformuleerd in
het rapport van het ad hoc comita "Europa der Burgers go, waarmee
de Europese Raad van Brussel op 29 en 30 maart 1985 instemde, en
dat een belangrijke factor is geweest bij de totstandkoming van de

richtlijnen op 28 juni 1990. In het rapport werd overwogen dat vermeden moet worden dat er migratiestromen zouden ontstaan, ingegeven door louter financiele overwegingen, vanwege het feit dat de
sociale-bijstands- en sociale-zekerheidsregimes van de Lid-Staten nog
niet zijn geharmoniseerd, en dat een Europees Burger die wenst te
verblijven op het grondgebied van een andere Lid-Staat geen onrede-

lijke belasting mag vormen voor de algemene middelen van het gastland. Daartoe werden in het rapport twee voorwaarden aangegeven
waaronder het verblijfsrecht zou moeten worden toegekend: de betrokkene moet beschikken over een ziektekostenverzekering en mag
niet ten laste komen van de bijstandsregeling van het gastland.

Ook in preambules van de drie richtlijnen wordt overwogen dat degenen die het verblijfsrecht genieten "geen onredelijke belasting voor
de algemene middelen van het gastland mogen vormen: In de bepalingen van de richtlijnen is dit uitgangspunt aldus uitgewerkt dat
aan de betrokkenen de voorwaarde wordt gesteld dat zij over een
ziektekostenverzekering beschikken die alle risico's in het gastland
dekt en voorts dat zij voor zichzelf en hun familieleden over "toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens
hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van het gastland komen".
De bovenvermelde voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de
toekenning van het verblijfsrecht, maar ook op het behoud daarvan.
In de richtlijnen is daaromtrent bepaald dat het verblijfsrecht blijft
91
bestaan zolang aan de desbetreffende voorwaarden wordt voldaan.
Daarbij wordt telkens voorzien in een aantal terugkerende controle90. Het z.g.n. 'Rapport Adonnino", aangchaald in het parlementair verslag van
VAN OUTRIVE, 4 december 1989, A3-89/89.
91.
Zie Richtlijn 90/364/EEG, art. 3; Richtlijn 90/365/EEG, art. 3 en Richtlijn
90/366/EEG, art. 4.
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momenten. Het recht op verblijf wordt vastgesteld door de afgifte van
een verblijfskaart waarvan de geldigheidsduur kan worden beperkt tot
vijf jaar, en waarvan de geldigheidsduur kan worden verlengd. Voorts
kunnen de Lid-Staten, wanneer zij dit noodzaketijk achten, verlangen
dat de geldigheidsduur van de verblijfskaart aan het eind van het
tweede verblijfsjaar wordt bekrachtigd. Voor studenten kan de geldigheidsduur van de verblijfskaart worden beperkt tot de duur van de

opleiding, dan wel tot 660 jaar, in welk geval de geldigheid van de
verblijfskaart ieder jaar kan worden verlengd. Bij iedere verlenging of
bekrachtiging kan een nieuwe beoordeling van de financiele positie
van de betrokkenen plaatsvinden. Een en ander laat overigens onverlet de mogelijkheid om gedurende de geldigheidsduur van een verblijfskaart, het verblijf aan een persoon te ontzeggen. Uit de tekst
van de richtlijnen kan worden afgeleid dat de verblijfskaarten slechts
een declaratoir effect hebben en geen invloed kunnen uitoefenen op
het materiele verblijfsrecht zoals dat in de richtlijnbepalingen is
geregeld.92 Wat betreft het effect van verblijfskaarten die worden
verleend in het kader van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer, heeft het Hof van Justitie herhaaldelijk een overeenkomstig
standpunt ingenomen.

93

Het bestaansmiddelenvereiste in de richtlijnen blijft dus onverkort
van toepassing gedurende de totale periode van het verblijf. Hiermee
vallen de richtlijnen strenger uit dan het nationale vreemdelingenrecht, eventueel aangevuld door de bepalingen van het EVSMB, in het
kader waarvan het bestaansmiddelenvereiste na een bepaaide periode
van rechtmatig verblijf veelal is uitgeschakeld. Echter, zoals ook nog
is onderstreept door de Commissie in de desbetreffende voorstellen94,
blijven de Lid-Staten vrij om het verblijfsrecht toe te kennen onder
voorwaarden die minder streng zijn afgestcld dan die zoals vervat in
de richtlijnen. Hooguit kunnen de Lid-Staten geen nadere voorwaarden
95
opleggen dan die welke in de richtlijnen zijn opgenomen.
92. In dit verband wordt in de richtlijnen gesteld dat het recht van verblijf
Fordt vastgesteld door de afgifte van een document..: etc.
8 april 1976, zaak 48/75 (Royer) cn livJ 7 juli 1976, zaak 118/75
(Watson cn Belmann).

93. Zie o.m. HvJ
94.
95.

Zie COM (89) 275 def. van 26 juni 1989, 3.

Dit gegeven is ook van belang voor nationale voorwaarden met betrckking tot
het beschikken over passende woonruimte. Aangezien dergelijkc voorwaarden
niet zijn overgenomen in de richtlijnen, moet worden aangenomen dat de Lid-
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De richtlijnen bevatten niet alleen een formulering van een bestaansmiddelenvereiste, maar laten zich ook uit over de vraag wat dient te
worden verstaan onder het begrip 'toereikende middelen'.

In richtlijn 90/364/EEG inzake het verblijfsrecht (overige niet-actieven) wordt hieromtrent gesteld dat de bestaansmiddelen als 'toereikend' worden beschouwd als zij meer bedragen dan het niveau van
middelen, waaronder door het gastland aan zijn onderdanen bijstand
wordt verleend, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de
aanvrager en, in voorkomend geval, met die van de krachtens lid 2
van artikel 1 toegelaten gezinsleden.96 Wanneer deze normering niet
kan worden toegepast, worden de bestaansmiddelen van de aanvrager
toereikend geacht wanneer zij meer bedragen "dan het niveau van het
minimumpensioen in het kader van de sociale zekerheid dat door het
gastland wordt uitgekeerd".

Richtlijn 90/365/EEG inzake het verblijfsrecht van post-actieven kent
een overeenkomstige formulering, echter, met dien verstande, dat
bepaald wordt dat de bedoelde bestaansmiddelen moeten bestaan uit
een invaliditeits-uitkering, een vervroegd pensioen of ouderdomsuitkering, dan wel een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroeps97

ziektenverzekering.
Het valt op dat geen rekening wordt gehouden met andere inkomsten
die de betrokkenen naast hun uitkering kunnen genieten, met behulp
waarvan het niveau van de uitkering opgetrokken kan worden tot het
vereiste niveau. Het is echter zeer de vraag of hieraan enige praktische betekenis toekomt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat personen wier middelen toereikend zijn, maar wier uitkering onder het
bijstands-, c.q. minimum-pensioenniveau van het gastland blijft steken,
zijn aangewezen op de bescherming van richtlijn 90/365/EEG inzake

het verblijfsrecht in het algemeen. Echter, inhoudelijk gezien zijn de
voorwaarden zoals vervat in deze richtlijn, afgezien van de hierboven
geschetste nuance, volledig gelijk met die zoals vervat in Richtlijn
90/365/EEG inzake post-actieven. Hiermee is in feite het belang van
Staten ze nict langer mogen tegenwerpen aan het verblijfsrecht van EG-onderdanen.

96. Art. 1.
97. Art. 1.
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een afzonderlijke richtlijn voor post-actieven tot nul gereduceerd.
In richtlijn 90/366/EEG inzake het verblijfsrecht van studenten worden geen nadere criteria gegeven omtrent de invulling van het

begrip
'toereikende bestaansmiddelen'. Het enige aanknopingspunt dat
hier
wordt geboden, vloeit voort uit de specifieke redactie van het bestaansmiddelenvereiste zclf: "De Lid-Staten (...) kennen het verblijfsrecht toe aan iedere student (...), die door middel van een verklaring
of op enige andere ten minste gelijkwaardige wijze, naar keuze van

de student, het voor de betrokken nationale autoriteit aannemelijk
maakt dat hij over bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat
zij (dat wil zeggen: de student en zijn gezinsleden, GK) tijdens hun
verblijf ten laste van de bijstandsregeling van het Gast-Land komen".

Het feit dat

de normering van de andere twee richtlijnen niet is
overgenomen, impliceert dat ten aanzien van studenten niet noodzakelijkerwijs het niveau van middelen wordt vereist waaronder in gastland bijstand wordt verleend; een lager niveau, bijvoorbeeld afgestemd
op de normering voor studiebeurzen voor het levensonderhoud, is ook

mogelijk.

De wijze waarop in de richtlijnen invulling wordt gegeven aan het
begrip 'toereikende bestaansmiddelen' roept een tweetal problemen op.
Een eerste probleem betreft de bepaalbaarheid van het bestaansmiddelenniveau. In de richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor postactieven en overige niet-actieven wordt aansluiting gezocht bij het
bijstandsniveau, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de
aanvrager en zijn familieleden. Toepassing van deze normering veronderstelt dat het bijstandsniveau inderdaad objectief bepaalbaar is. In
de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Voor de door ons onderzochte landen kunnen we in ieder geval constateren dat er sprake
is van enerzijds een objectivering van de uitkeringsnormering voor de
reguliere kosten van het bestaan, maar anderzijds een grote mate van
beleidsvrijheid ten aanzien van de vaststelling bijstandsuitkeringen die
voorzien in bijzondere bestaanskosten (in Belgie de OCMW-dienstverlening, in de Bondsrepubliek HbL, in Nederland uitkering op basis
van het BLD en in Groot-Brittannie de uitkeringen uit het social
Putd). Nu in de richtlijnen wordt gesteld dat rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke situatie van de aanvrager, is er een
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goede grond om aan te nemen dat bij de vaststelling van het bijstandsniveau mede rekening dient te worden gehouden met de eventuele toekenning van bijzondere bijstandsvormen, maar juist de nor-

mering hiervan kan moeilijk op voorhand worden vastgesteld.
Het probleem van de bepaalbaarheid van het bijstandsniveau is nog
evidenter indien het gehele bijstandsstelsel opereert op basis van
discretionariteit, of indien er geen sprake is van een algemeen geldend bijstandsstelsel, zoals in de Zuid-Europese staten het geval is.
De oplossing die de richtlijnen voor deze problemen suggereren, is
eenvoudig: indien het bijstandsniveau niet kan worden vastgesteld,
dient aansluiting te worden gezocht bij het niveau van het "minimumpensioen in het kader van de sociale zekerheid dat door het gastland
wordt uitgekeerd". Of deze formule de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste vergemakkelijkt, moet echter ten stelligste worden
betwijfeld. Uitgebreid vergelijkend onderzoek naar het bestaan van
minimumpensioenen in de Lid-Staten is nog niet verricht, maar op
basis van de ons beschikbare gegevensgs kan wel reeds worden geconstateerd dat niet alleen tussem de verschillende landen, maar ook
tussen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid, grote verschillen kunnen optreden in de uitgangspunten en methoden van minimale inkomensbescherming. Soms zijn minimumgaranties ingebouwd in
de professionele sociale zekerheidsstelsels, soms ook zijn dergelijke
garanties gerealiseerd door de invoering van bepaalde gemengde-prestatieregelingen. Daarbij is er slechts zelden sprake van een nationaal
erkend, uniform minimum voor alle takken van sociale zekerheid.
Veelal verschilt het minimumniveau al naar gelang het stelsel dat van
toepassing is. Ook binnen de afzonderlijk stelsels kunnen verschillen
optreden, bijvoorbeeld als gevolg van koppelingen aan vroegere arbeidsprestaties of bijdragebetalingen, en/of onderscheidingen naar
leefvorm. Het is duidelijk dat bij deze stand van zaken de vaststelling
van het minimumpensioen in individuele gevallen grote problemen kan

opleveren.

98.

Zie o.m. DELEECK, H. en CANTILLON, B., 'Het waarborgen van cen minimuminkomen....', a.w.; KORPEL, J.H.,MARK, R.C. VAN DER en PETERS, M.LA.
vergelijking van de minimumlonen en de minimumuitEen internationale
keringen, delen I en II, Lciden, 1989.
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Een tweede probleem betreft de vraag of bij de beoordeling van de
financiele positie van de betrokkenen uitsluitend de eigen middelen in
aanmerking moeten worden genomen, of eventueel ook bepaalde inkomensbestanddelen die zijn verkregen op grond van een regelingen
van het gastland die (al dan niet mede) worden gefinancierd uit de
algemene middelen. Het doen van een beroep op de algemene middelen
van het gastland is als zodanig geen grond om aan een
persoon het
verblijfsrecht te ontzeggen; vereist is dat de betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij ten laste
van de bijstandsregeling van het gastland komt. Nu
mag worden verondersteld dat EG-onderdanen die een beroep doen op een bijstandsregeling van het gastland, kennelijk zonder voldoende middelen zijn
en dus geen verblijfsrecht hebben op grond van de richtlijnen. Onduidelijkheid bestaat er echter ten aanzien van personen die geen

beroep doen op een bijstandsuitkering, maar wier eigen middelen
onder het vereiste minimumniveau liggen. Hoe zit het bijvoorbeeld
met een niet-actieve EG-onderdaan die geen beroep hoeft te doen op
de sociale-bijstandsregeling van het gastland bij gratie van het feit
dat hij een gesubsidieerde woning bewoont, recht heeft op huursubsidie, of kinderbijslagen geniet op grond van een uit de algemene
middelen financierde kinderbijslagregeling? Wat is de positie van de
EG-onderdaan die aanspraak maakt op een sociale-zekerheidsuitkering
op basis van een wettelijke regeling van het gastland, welke geheel
of gedeeltelijk wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Wat is
de status van de student die een beroep doet op een stelsel van studiefinanciering? De bepalingen van de richtlijnen bieden op deze
vragen geen duidelijk antwoord. Hooguit kan worden gewezen op de
preambules, waarin is gesteld dat het vrije verkeer van de betrokkenen geen onredelijke zware belasting voor de algemene middelen
mag vormen. Van hieruit kan worden beargumenteerd dat het begrip
'toereikende bestaansmiddelen' betrekking heeft op alle middelen, met
uitsluiting van die welke zijn verkregen op grond van een regeling
van het gastland. Echter, tegelijkertijd zou de terminologie 'onredelijk zware belasting" kunnen worden aangegrepen om te beargumenteren dat niet noodzakelijkerwijs alle inkomensbestanddelen die zijn
verkregen op grond van een uit de algemene middelen gefinancierde
regeling zonder meer buiten beschouwing mogen worden gelaten.
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De hierboven gesignaleerde probleempunten suggereren dat de toepassing van de richtlijnen de rechtspraktijk voor bijna onoverkomelijke
problemen zal stellen. Toch dient hier te worden begrepen dat in de
realiteit deze problemen zich niet onmiddellijk hoeven voor te doen.
Het bestaansmiddelenvereiste is dermate ruim en vaag geformuleerd
dat de Lid-Staten vooralsnog niet gehouden lijken te zijn hun bestaande beleid met betrekking tot de toepassing van het nationale
bestaansmiddelenvereiste ingrijpend te wijzigen.99 De talloze vragen
die hierboven zijn opgeworpen, zullen aldus in eerste instantie per
Lid-Staat een oplossing vinden in de concrete uitvoeringspraktijk.
Anders wordt het pas indien het Hof van Justitie wordt geroepen om
een nadere invulling te geven aan het bestaansmiddelenvereiste. Indien
we de ervaringen met de communautaire jurisprudentie doortrekken

naar het onderhavige terreinloo, mag worden verwacht dat het Hof
zal concluderen dat de termen die in de richtlijnen worden gehan-

teerd, een communautairrechtelijke betekenis toekomen en dat de
richtlijnen dienen te worden bezien tegen de achtergrond van de
het kader
Verdragsdoelstelling van het vrije verkeer van personen in
moeten
restrictief
worden gewaarvan geformuleerde uitzonderingen
interpreteerd. Dit zou er weer toe kunnen leiden dat begrippen en
zinsneden zoals 'algemene middelen', 'bijstandsregeling van het gastland', en 'het niveau van middelen waaronder in het gastland bijstand
kan worden verleend' aan nadere voorwaarden worden gebonden,
waarbij alsnog grenzen worden gesteld aan de wijze van toepassing
van het bestaansmiddelenvereiste, zoals hieraan tot dusver op grond
van het nationale recht gestalte wordt gegeven.
Het is dus onze verwachting dat de overgang van het bestaansmiddelenvereiste van het nationaalrechtelijk niveau tot het gemeenschapsrechtelijk niveau geleidelijk zal plaatsvinden als gevolg van een
99.

Dit behoeft echter niet in alle gevallen waar te zijn. 70 valt op dat in Groot-

Brittannie het verblijfsrecht van 'persons of independent means" onderworpen
is aan onder meer de VOOrwaarde dat zij tot hun beschikking hebben een
inkomen van niet minder dan £ 15.000 per jaar (zie Immigration Rules (HC
169) onder punt 38). Dit inkomen is in ieder geval hoger dan het Britsc bijstandsniveau. Het dunkt mij dat voor een EG-onderdaan, die in GrootBrittannit cen verblijf wil houden op basis van de status als 'person of inde-

100.

pendent means" voortaan een lager inkomensniveau moet gaan gelden.
Zie hierover in algemene zin o.m. EWERT, HA., Der Beitrag des Gerichtshofs
Sozialder Europ5ischen Gemcinschaften zur Entwicklung cines Europiiischen
rechts, Munchen 1987.
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ingrijpen van het Hof van Justitie. De invoering van

de richtlijnen

inzake het verblijfsrecht vormt weliswaar een noodzakelijke, maar
tegelijkertijd slechts een eerste stap om dit dynamisch proces in gang
te zetten...
3.3

De rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste

3.3.1

Algemeen

In het vorige onderdeel zijn een aantal uitspraken aan de orde gekomen waaruit blijkt dat het niet beschikken over voldoende middelen
van bestaan of het doen van een beroep op een uitkering ten laste
van de algemene middelen, geen invloed kan uitoefenen op het verblijfsrecht van begunstigden onder het vrije personenverkeer. Op de

eerste plaats gaat het hier om het arrest Levi,i, waarin het Hof van
Justitie oordeelde dat personen die uit arbeid een inkomen genieten
dat beneden het bestaansminimum ligt, onder het werknemersbegrip
ex art. 48· EEG vallen, indien deze arbeid als reeel en daadwerkelijk
is aan te merken en niet als louter marginaal en bijkomstig. Voorts
gaat het om het arrest Kenipf, waarin werd geoordeeld dat het voor
de werknemer-status van een persoon onder art. 48 EEG niet van
belang is of een persoon al dan niet een beroep doet op een uitkering
die wordt gefinancierd uit de algemene middelen. In Leboit tenslotte,
oordeelde het Hof dat een beroep op een bestaansminimum-uitkering
de status van een persoon als 'familielid ten taste van een werknemer' niet in de weg staat.
Deze uitspraken hebben alle drie hetzelfde effect, namelijk dat rechten onder het vrije-verkeersregime niet kunnen worden onderworpenaan een bestaansmiddelenvereiste. Immers, indien het niet beschikken
over voldoende eigen middelen of het doen van een beroep op de
middelen van het gastland de werknemer- of familielid-status in de
weg zou hebben gestaan, zouden de betrokkenen tegelijkertijd zijn

beroofd van de rechten die normaal gesproken aan werknemers en
familieleden worden toegekend. De zaken Levin, Kempf en Lebon

brengen dus met zich mee dat de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste onverenigbaar is met de Verdragsbepalingen inzake het
vrije werknemersverkeer. Noch art. 48 EEG, noch het secundaire
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recht voorziet in de toepassing van een bestaansmiddelenvereiste; dit
vereiste mag niet via een achterdeurtje worden binnengebracht door
een restrictieve uitleg van het werknemersbegrip en het begrip 'familielid ten laste'.

Nu moeten we vooropstellen dat de uitspraken van het Hof in Levin,
op de
KemPL en Lebon niet zonder meer kunnen worden overgezet
rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste zoals vervat in de
richtlijnen. De toekenning van verblijfsrechten aan personen onafhankelijk van de uitoefening van een beroepsactiviteit waarin de
richtlijnen voorzien, is een noviteit binnen het gemeenschapsrecht.
Anders dan bij de verblijfsrechten van werknemers, zelfstandigen en
zoals omdienstenontvangers het geval is, zijn de verblijfsrechten
schreven in de richtlijn expliciet onderhevig gemaakt aan een bestaansmiddelenvereiste. Daarbij mag niet zonder meer afgegaan worden
op de wijze waarop het Hof in de besproken jurisprudentie het bestaansmiddelenvereiste buitenspel heeft gezet. De inwerkingtreding van
de richtlijnen doet tenslotte een nieuwe situatie ontstaan. De arresten
begrip
Levin, Kempf en Lebon geven een nadere invulling van het
'werknemer' en 'familielid ten taste'. De arresten zeggen op zich dus
niets over rechten van groepen van niet-actieven die effectief onder
de bepalingen van de richtlijn ressorteren. Integendeel: de besproken
arresten waren steeds een bevestiging van de centrale factor 'economische activiteit' als criterium bij de toewijzing van gemeenschapsrechten. Het was het werknemersschap waar Levin, Kempf en
indirect ook Lebon hun rechten aan ontleenden, zoals steeds expliciet
door het Hof werd benadrukt.
De voorgaande jurisprudentie van het Hof heeft naar onze mening dus
geen

directe

implicaties voor

het

bestaansmiddelenvereiste van de

richtlijnen. Toch mag er ook niet zonder meer van worden uitgegaan
dat het Hof het bestaansmiddelenvereiste van ganser harte intact zal
laten. Tenslotte worden de door het Hof in de arresten Levin, Kentpf
en Lebon uitgezette lijnen omtrent de verhouding tussen de verblijfsrechtelijke en de sociale zekerheidsrechtelijke positie van degenen die
onder het communautaire recht vallen, in de richtlijnen ruw doorbroken. Uit de jurisprudentie blijkt dat het Hof extensieve interpretaties als een aangewezen middel te beschouwt voor de verwezenlijking
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van de Verdragsdoelstellingen. Ook de doelstelling van een 'verbetering van de levensstandaard' vermocht het Hof tot dergelijke interpretaties brengen.101 Daarnaast heeft het Hof zich duidelijk afwijzend

getoond tegenover de mogelijkheid nationale criteria te laten prevaleren bij de bepaling van de gemeenschapsrechtelijke status van een
EG-migrant, waardoor gemeenschapsrechten in verschillende LidStaten verschillend geeffectueerd zouden kunnen worden. Bij Levin en
Kempf ging het hierbij zelfs specifiek om de verschillende opvattingen
over het bestaansminimum in de diverse Lid-Staten.102
3.3.2

De toetsing van het bestaansmiddelenvereiste aan art. 7 EEG

In hoeverre heeft het Hof van Justitie de mogelijkheid om het in de
richtlijnen neergelegde bestaansmiddelenvereiste aan te tasten? Gezien
de vastlegging ervan in het secundaire recht, heeft het Hof deze als
een vaststaand gegeven te beschouwen, tenzij het
dat het bestaansmiddelenvereiste strijdig is met het

Hof van oordeel is

primaire recht.
Een aanknopingspunt in het Verdrag zou kunnen worden gevonden in
art. 7 EEG, dat binnen de werkingssfeer van het Verdrag en onverminderd de bijzondere bepalingen daarin gesteld, elke discriminatie op
grond van nationaliteit verbiedt. Een vennoeden van discriminatie op
grond van nationaliteit als gevolg van de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste doet zich voor op twee gebieden.
Op de eerste plaats kan worden beargumenteerd dat er sprake is van
directe nationaliteitsdiscriminatie omdat het bestaansmiddelenvereiste,
zo we mogen aannemen, uitsluitend toepassing vindt op EG-onderdanen die in een vreemde Lid-Staat een verblijfsrecht zoeken en niet
op eigen onderdanen.

Op de tweede plaats kan worden beargumenteerd dat de toepassing
van het bestaansmiddelenvereiste resulteert in indirecte discriminatie
naar nationaliteit, met name tussen de onderdanen van Lid-Staten met
een relatief hogere levensstandaard en onderdanen van Lid-Staten met
een relatief lagere levensstandaard. In richtlijn 90/364/EEG inzake het
verblijfsrecht (overige niet-actieven) en richtlijn 90/365/EEG inzake

101. Vgl. HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81 (levin), 0. 15 en HvJ 3 juni 1986, zaak
139/85 (KempO, o. 15.

102. HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81 (Levin) 0.11 en 0.12. en HvJ 3 juni 1986, mak
139/85 (KempO 0.15.
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het verblijfsrecht voor post-actieven wat de invulling van het begrip
'toereikende bestaansmiddelen' betreft, aangesloten bij de vigerende
bijstandsnorm, dan wel de norm van het minimumpensioen. Bij afwezigheid van een harmonisatie van de pensioenniveaus of van de
sociale bijstand verschillen de desbetreffende normen per Lid-Staat,
waarbij mag worden verondersteld dat de rijkere Lid-Staten hogere
bestaansminimumniveaus kennen, dan de armere Lid-Staten. Dit kan
als praktische consequentie hebben dat onderdanen van de 'armere'
staten moeilijker aanspraak kunnen maken op een verblijfsrecht in de
'rijkere staten', dan omgekeerd het geval is.

Nu gaat het b ij deze punten slechts om een vermoeden van discriminatie en het is nog lang niet zeker of de geconstateerde vormen van
ongelijkheid van behandeling ook daadwerkelijk in strijd zijn met het
discriminatieverbod. De doctrine met betrekking tot het communautaire discriminatieverbod kent een groot aantal nadere voorwaarden
waaraan moet worden voldaan, voordat eventueel tot de onrechtmatigheid van mogelijk discriminatoire situaties mag worden geconcludeerd.103 Hieronder worden een aantal van deze voorwaarden nader
aan de orde gesteld.
a) De grenzen van de werkingssfeer van het EEG Verdrag

Een eerste 'hindernis' is dat het discriminatieverbod uitsluitend van
toepassing is binnen de werkingssfeer van het EEG Verdrag. We hebben reeds gezien dat de 'actie radius' van het EEG Verdrag zich in
beginsel slechts uitstrekt tot zaken die verband houden met economische activiteiten. Het Hof heeft dit wat betreft de reikwijdte van het
discriminatieverbod nog eens bevestigd in de arresten Walmve e,1

Koch en Dona, waarin werd geoordeeld dat bepaalde discriminatoire
bepalingen in de sportreglementering niet in strijd zijn met het gemeenschapsrecht, voor zover de sportbeoefening niet kan worden aanlot
gemerkt als een economische activiteit in de zin van art. 2 EEG.
Toch kan niet worden geaccepteerd dat het verblijfsrecht van niet-

103.
104.

Zie hierover uitgebreid o. m. SUNDBERG-WEITMAN, B., a.w.; TIMMERMANS,
CWA. 'Verboden discriminatie of geboden differentiatie', SEW, 1982, 427-460.
Zie hierboven Hoofdstuk VI, (III), 2.1.2.
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actieven zoals geregeld in de richtlijnen geheel buiten de
werkingssfeer van het EEG Verdrag valt. Veeleer ligt het voor de hand te
veronderstellen dat de totstandkoming van de richtlijnen een uitdruk-

king vormt van het feit dat de geregelde materie juist binnen deze
werkingssfeer komt. Indien niet van deze laatste veronderstelling
wordt uitgegaan, ontvalt zelfs de rechtsgrond aan de richtlijnen. De
richtlijnen zijn gebaseerd op art. 235 EEG. Dit artikel vereist onder
meer dat maatregelen die worden genomen door de Raad noodzakelijk
moeten zijn om een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken. Kennelijk is de Raad er zelf van uitgegaan dat een vrij
verkeer van niet-actieven een onderdeel is van de Verdragsdoelstel-

lingen. Dit blijkt ook uit de preambules van de richtlijnen. Hierin
wordt onder meer verwezen naar art. 3, sub c) EEG dat de verwijdering tussen de Lid-staten van hinderpalen voor het vrije verkeer

van personen als een van de gemeenschapsactiviteiten noemt, en
voorts naar art. 8 A EEG dat de interne markt omschrijft als een
ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van goederen,
personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen
van het Verdrag. In richtlijn 90/366/EEG inzake het verblijfsrecht
van studenten wordt zelfs uitdrukkelijk naar art. 7 EEG verwezen!

Hier is de overweging dat artt. 128 en 7 EEG, zoals blijkt uit de
jurisprudentie van het Hof, zich verzetten tegen elke vorm van discriminatie tussen onderdanen van de Lid-Staten met betrekking tot de
toegang tot de beroepsopleiding.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de reikwijdte van het
toepassingsgebied van het discriminatieverbod in belangrijke mate
wordt bepaald door de inhoud van de maatregelen die op basis van
het Verdrag door de gemeenschapsinstellingen zijn genomen.105 Dit
uitgangspunt roept echter voor ons onderwerp onmiddellijk nieuwe
problemen op. De richtlijnen creeren uitsluitend een vrij verkeer van
niet-actieven die beschikken over voldoende middelen van bestaan.
Van hieruit kan worden beargumenteerd dat personen die niet voldoen
aan het gestelde bestaansmiddelenvereiste nog steeds buiten de werkingssfeer van het Verdrag vallen. Sterker nog, er kan in dit verband
op worden gewezen dat dit vereiste impliceert dat de koppeling tussen
105. In die zin ook GRABITZ, E., Kommentar zum EWG-Vertrag, Munchen, (losbladig vanaf 1984), 31.
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het vrije verkeer van personen enerzijds en de economische grenzen
van het EEG Verdrag gehandhaafd blijft, ja zelfs een uitdrukking
vormt van deze economische begrenzing. Een dergelijke redenering
kan in feite uitsluitend nog worden weerlegd met een beroep op de
vrije-verkeersdoelstellingen van het Verdrag in de ruimste zin van het
woord en de conceptie van een Europees burgerschap dat hierin besloten ligt. Het blijft echter de vraag of het Hof van Justitie bereid
zal zijn om een dergelijk verstrekkend standpunt in te nemen.
b) De vergelijkbaarheidstoets

Een tweede hindernis op het pad van de toepassing van het discriminatieverbod wordt gevormd door de zogenaamde 'vergelijkbaarheidstoets'. In de communautaire rechtspraak en doctrine wordt aangenomen dat pas van discriminatie sprake kan zijn indien de ongelijk
behandelde gevallen onderling vergelijkbaar zijn.106 Het uitvoeren van
de vergelijkbaarheidstoets is niet eenvoudig aangezien het criterium
van vergelijkbaarheid wisselend en betrekkelijk van aard is, daar zijn
betekenis afhankelijk is van de omvang van het gebied waarop het
wordt toegepast.107 Bij de toets kunnen naast feitelijke elementen
ook juridische elementen een rol spelen. Blijkt van vergelijkbaarheid
geen sprake te zijn, dan ontvalt vanzelf de grond aan de kwalificatie

van discriminatie.

De toepassing van de vergelijkbaarheidstoets heeft vrijwel zeker een
nadelige uitwerking ten aanzien van het hierboven omschreven vermoeden van indirecte discriminatie. De ongelijkheid van behandeling
die mogelijkerwijs zal kunnen ontstaan tussen onderdanen van 'rij-

kere' Lid-Staten en onderdanen van 'armere' Lid-Staten is een uitvloeisel van verschillen in de bestaansminimumnormering tussen de
Lid-Staten. De vraag is echter in hoeverre de positie van personen
die ressorteren onder onderscheiden nationale stelsels van sociale
bijstand of minimumpensioenen onderling vergelijkbaar is. De uitkeringsnormering in de Lid-Staten en zelfs de inrichting van het sociaZie hieromtrent uitgebreid, TIMMERMANS, C.WA., 'Verboden discriminatie....',
a.w., 432 e.v; SUNDBERG-WEITMAN, B., a.w. (1977), 56 e.v.
107. Aldus HvJ 23 april 1956, zaken 7 en 9/54 (Groupement des industries

106.

Siddrurgiques Luxembourgouiscs).
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le-zekerheidsrecht in het algemeen, behoort, bij een afwezigheid van
communautaire harmonisatie ter zake, in principe tot de competentie
van de Lid-Staten. Zoals in een navolgend onderdeel van dit onderzoek nog zal worden toegelichtlos, heeft het Hof van Justitie her-

haaldelijk uit dit gegeven afgeleid dat verschillen in behandeling
tussen EG-onderdanen, die voortvloeien uit een gebrek aan harmonisa-

tie van de sociale zekerheidstelsels, geen nationaliteitsdiscriminatie
tot gevolg kunnen hebben. Het dunkt ons dat deze argumentatie evenzeer van toepassing is op hier aan de orde zijnde verschillen in behandeling tussen de onderdanen van 'rijkere' en 'armere' Lid-Staten.
Overigens zij hier nog vermeld dat het Hof in de zaak Pinna I109
heeft overwogen dat het gemeenschapsrecht geen bijkomende dispariteiten in het leven mag roepen welke reeds voortvloeien uit het ontbreken van een harmonisatie van nationale wettelijke bepalingen. Echter, deze bijzondere overweging treft hier geen doel. Als gevolg van
de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste in de richtlijnen worden hooguit bestaande dispariteiten gekopieerd, maar geen nieuwe
toegevoegd.

c) De objectieve reclitvaardigingstoets.

Ten slotte is er een derde hindernis die

een mogelijk discriminatoir
karakter van het bestaansmiddelenvereiste in de weg kan staan: de
'objectieve rechtvaardigingstoets'. Aangezien het vermoeden van indirecte discriminatie reeds lijkt te stranden op het vereiste van de
vergelijkbaarheid, bespreken we de implicaties van deze toets uitsluitend in het licht van het door ons geconstateerde vermoeden van
directe discriminatie.

De rechtvaardigingstoets en de vergelijkbaarheidstoets kunnen elkaar
soms overlappen.110 Dit is met name mogelijk in gevallen waarin een
verschil in behandeling gerechtvaardigd wordt op gronden die er in
wezen op neer komen dat ongelijk behandelde situaties in een voor de
bewuste regeling of maatregel relevant opzicht van elkaar verschillen.
108.

Zie hieronder Hoofdstuk VI, (IV), 4.2.

109. HvJ 15 januari 1986, zaak 41/84.
110.
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Het gaat er in dergelijke gevallen vooral om of er sprake is van
objectieve verschillen die een bepaald onderscheid in behandeling
kunnen rechtvaardigen.111 Soms wordt echter een bepaalde vorm van
ongelijkheid van behandeling niet slechts ingegeven door objectieve

feitelijke en/of juridische verschillen, maar ook door bepaalde (al
dan niet) legitieme beleidsdoelstellingen. Uit de jurisprudentie van het
Hof van Justitie kan worden afgeleid dat in dergelijke gevallen de
objectieve rechtvaardigingstoets twee componenten bevat:

- ten eerste dient de aanvaardbaarheid van de beleidsdoelstellingen
die worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het verschil in

-

behandeling, te worden getoetst;
ten tweede moet de in concreto gehanteerde maatregel die de
ongelijkheid van behandeling tot gevolg heeft, geschikt en noodzakelijk zijn om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

Het eerste punt heeft betrekking op de verklaarde beleidsdoelstellingen met het oog waarop de differentiatie wordt gerechtvaardigd.
Soms wordt de verenigbaarheid hiervan getoetst aan het EEG-Verdrag
en de hierin vervatte doelstellingen en activiteiten.112 De toets kan
meer of minder omvangrijk zijn, hetgeen ervan af lijkt te hangen in
hoeverre er sprake is van een bepaalde beleidsvrijhei4 bij de instelling die verantwoordelijk is voor de gewraakte ongelijkheid van behandeling. Voor de communautaire instellingen zal de speelruimte
bepaald worden door de beleidsvrijheid waarover ze beschikken in
het kader van de bevoegdheidsverdeling binnen de gemeenschapsin-

stellingen. Met name in gevallen waar een bepaalde beleidsvrijheid in
het geding is, lijkt het erop dat het Hof in het kader van een onderzoek naar de vraag of een differentiatie op objectieve gronden berust, een marginale toetsing doorvoert van het optreden van de be111. In zijn oudere jurisprudentie hantecrde het Hof van Justitie vcelal een formule van het discriminatiebegrip, waarin het element van vergelijkbaarheid en
dat van rechtvaardiging sterk met elkaar zijn verweven, bijvoorbeeld in HvJ
13 juli 1962, zaken 17 en 20/61 (Kluckner): 'De Hoge Autoriteit kan alleen
dan discriminatie worden verweten, wanneer zij vergelijkbare situaties op
verschillende wijze behandelt en daardoor bepaaide betrokkenen in vergelijking met anderen benadeelt, zonder dat dit onderscheid in behandcling door
112.

het bestaan van objectieve verschillen van zeker gewicht worden gerechkaardigd'.
Vgl. o.m. HvJ 17 juni 1981, zaak 113/80 (Cie-Ierland).
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treffende (communautaire) autoriteit op willekeur. 113
Het tweede punt heeft betrekking op de keuze van het middel dat het
onderscheid in het leven roept. De toetsing die zich in dit verband
voltrekt, is een evenredigheidstoetsing en spitst zich toe op het verschil in behandeling en het daaruit voortvloeiend nadelig effect; staat
dit nadeel in redelijke verhouding tot het nagestreefde doel of met
andere woorden, in hoeverre is de bewuste maatregel inderdaad geschikt en noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken,114

Wat impliceren deze bespiegelingen voor ons vermoeden van directe
discriminatie als gevolg van de toepassing van het bestaansmiddelenvereiste in de richtlijnen? Laat ons in dit verband allereerst nagaan
in hoeverre er sprake is van een rechtvaardigingsgrond in termen van
legitieme beleidsdoelstellingen. Welk doel wordt met de toepassing van
het bestaansmiddelenvereiste beoogd? Het antwoord op deze vraag

vinden we in de preambules van de richtlijnen in de overweging dat
degenen die het verblijfsrecht genieten, geen onredelijk zware belasting voor de algemene middelen van het gastland mogen vormen.
Ongetwijfeld is deze overweging opgenomen met het oog op het tegengaan van de gevolgen die op kunnen treden als gevolg van een
mogelijk 'sociaal toerisme'. Dit zou mogelijkerwijs in de hand kan
worden gewerkt door het feit dat in de ene Lid-Staat een voordeliger
sociaal klimaat heerst dan in de andere Lid-Staat. 115 Omdat een
Vg!. TIMMERMANS, C.WA., 'Vcrboden discriminatic...', a.w., 439-440, onder
verwijzing naar talloze arresten in de sfecr van het gemeenschaI)pelijk landbouwbekid. Zic ook SUNDBERG-WEITMAN, a.w. (1977),66-84.
114. Zie bijvoorbeeld HvJ 13 mei 1986, zaak 170/84 (Bilka-Kaufhaus
GmBH) waarin
o.m. de vraag aan de orde was of de redenen die door een werkgever werden
aangevoerd ter verklaring van een indirect discrimincrend salarisbeleid t.o.v.
vrouwen, als objectieve economische redenen konden worden beschouwd. Het
Hof stelde hier dat de door de werkgever gekozen middelen aan cen werkelijke behoefte van de onderncming moesten voldoen, en geschikt en noodzakelijk moesten zijn om het beoogde docl te bereiken.
115. Zie in dit verband ook de vierde overweging van de preambule van het oorspronkelijke Commissievoorstel inzake het verblijfsrecht (overige nict-acticven), COM (89) 275 def, van 26 juni 1989: "Overwregende dat, zoals het ad hoc
Comitd Europa der Burgers in zijn verslag aan de Europese Raad van Brussel
van 29/30 maart 1985 reeds heeft aangegeven, migratic die steunt op louter
pecuniaire gronden omdat de stelsels van sociale zekerheid en sociale bijstand
nict geharmoniseerd zijn, moet worden voorkomen en dat een Europese burger, die zich in cen ander land wil vestigen dan het zijne, geen onredclijke
belasting mag vormen voor de staatskas van het Gast-Land'; dat derhalve bij
de huidige stand van het Gemcenschapsrecht voorwaarden moeten worden
113.
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harmonisatie van de sociale-zekerheidsstelsels (de sociale bijstand
daarbij ingegrepen) nog niet is gerealiseerd en er evenmin sprake is
van een coardinatiesysteem van de sociale bijstand dat voorziet in
een methode van interstatelijke herverdeling van bijstandslasten, kan
de doelstelling van de bescherming van de algemene middelen niet

zonder meer van de hand worden gewezen als een niet-legitieme
beleidsdoelstelling. Het kan zelfs worden beargumenteerd dat het
de vrees
opnemen van het bestaansmiddelenvereiste is ingegeven door
dat een ongeclausuleerd verblijfsrecht de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap schade zou kunnen toebrengen in die
zin dat de harmonische ontwikkeling van de economische activiteit,

een gestadige en evenwichtige expansie, alsmede een verbetering van
de levensstandaard zou kunnen stagneren. Vanuit die optiek bestaat er
voor de rechtvaardiging van de ongelijkheid van behandeling een
116
aanknopingspunt in de Verdragsdoelstellingen.
Een tweede vraag is echter of de introductie van het bestaansmiddelenvereiste in de huidige vorm geschikt en noodzakelijk is ter veris slechts gesteld
wezenlijking van het beoogde doel. In de preambule
belasonredelijke
dat degenen die een verblijfsrecht genieten, geen
Wat
vormen.
mogen
gastland
ting voor de algemene middelen van het

het vrije verkeer van studenten betreft, is onder meer door de Commissie betoogd dat deze groep in de stand van de sociale wetgeving
van de Lid-Staten slechts in zeer sporadische gevallen aanspraak
verbonden aan de uitoefening van het verblij fsrecht:
116. Zie art. 2 EEG. In het advies van de Parlementaire Commissie cconomische en
monctaire zaken en industriebelcid, onderdeel van document A3-89/89 van 4
december 1989, wordt ook gewezen op cen positief effect van de toepassing
van het bestaansmiddelenvereiste in het kader van het bevorderen van een
harmonische ontwikkeling van de cconomische activiteit binnen de gehcle Gevan de Commissie de migratie
meenschap: 'Enerzijds voorkomen de criteria
de opvang
van personen, die geen bron van inkomsten hebben. Hierdoor zou
van dergelijke personen een onredelijke belasting vormen voor het stelsel van
de plaatsclijke belastingbealgemenc bijstand van het Gast-Land, dat door
talers wordt gefinancierd. Anderzijds zullen de door de Commissie gekozen
criteria de vestiging van Europcse Burgers in minder ontwikkclde regio's bcbestaansvorderen. Wat in gebieden met een hoog levenspeil als 'voldoende
middelen" wordt beschouwd, heeft in minder ontwikkelde gebieden immers een
is volledig in overeenstemming
hogere retle waarde. Deze vorm van migratie
met het regionaal beleid. De nieuwkomers die van hun verblijfsrecht gebruik
maken, beschikken immers over bijkomende koopkracht, hetgeen in vele gevallen zal leiden tot een beter gebruik van de voorzieningen in het Gast-Land
en ongetwijfeld een gunstige invloed zal hebben op dc plaatselijkc handel in
de landen van Zuid-Europa'
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kunnen maken op de sociale bijstand.117 In het oorspronkelijke Commissievoorstel voor het vrije verkeer van studenten was het bestaansmiddelenvereiste dan ook aanzienlijk genuanceerd; het niet-voldoen
aan dit vereiste had uitsluitend mogelijke
negatieve gevolgen bij een
eventuele verlenging van de verblijfskaart, hetgeen er in de meeste
gevallen op neer zou komen dat het verblijfsrecht maximaal 66n jaar
zou duren. Daarbij werd voorts nog de regel
geintroduceerd dat wanneer een student niettemin onder de bijstandsre
gelingen van het gastland zou komen te vallen, bijstand kon worden verleend, welke door
het gastland verhaald zou kunnen worden op de Lid-Staat van herkomst. Zie daar: een eerste vorm van interstatelijke herverdeling van
de bijstandslasten!
Ook in het oorspronkelijke voorstel inzake het verblijfsrech
t van
118
was het bestaansmiddelenvereiste minder
post-actieven
strak geredigeerd. Vereist was dat men een invaliditeitsuitkering, pre- of ouderdomspensioen, dan wei een rente van de arbeidsongevallen en beroepsziektenverzekering diende te ontvangen, maar een bepaald minimumniveau werd niet gesteld.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat, in ieder geval in de
optiek van de Commissie, minder zware varianten mogelijk zijn op het
bestaansmiddelenvereiste die evenzeer aan de doelstelling van
het
voorkomen van een onredelijk zware belasting van de algemene
middelen van het gastland beantwoorden. In hoeverre zal het Hof van
Justitie bereid zijn dit gegeven aan te grijpen om het bestaansmiddelenvereiste in de huidige vorm in strijd te verklaren met art. 7 EEG?

Een antwoord op deze vraag kan niet worden gegeven, maar wel
kunnen we nog wijzen op een probleem van algemene aard dat in dit
verband aan een eventuele ongeldigverklaring van het bestaansmiddelenvereiste in de weg kan staan.
De legitimiteit van het optreden van het Hof van Justitie stelt grenzen aan de mogelijkheden om in te grijpen in de inhoud van maatregelen van de gemeenschapswetgever.119 Vanuit een institutioneel oogpunt dient rekening te worden gehouden met de bevoegdheidsverdeling
117. Zie COM (89) 275 def. van 26 juni 1986, 4.
118. Zie COM (89) 265 def. van 26 juni 1989.
119. Zie hierboven Hoofdstukken VI, III, 2.3.1
en VI, III, 2.6.
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tussen de gemeenschapswetgever en de Raad, zoals die in het EEG
Verdrag is gerealiseerd.120 Nu kan hieromtrent worden gesteld dat

waar het Verdrag de gemeenschapswetgever ruimte biedt voor een
eigen beleid het Hof van Justitie zich meer terughoudend dient op te
stellen. Waar van de andere kant het primaire gemeenschapsrecht een
stringenter geformuleerd normencomplex kent op een terrein waarop
de gemeenschapswetgever actief is, zal het Hof een actiever houding
aan mogen meten en strengere eisen stellen aan de rechtvaardiging
van vormen van ongelijkheid van behandeling.
Op grond van deze overwegingen kan worden verwacht dat de mogelijkheden van het Hof van Justitie om het bestaansmiddelenvereiste
van de richtlijnen ongeldig te verklaren groter zijn in gevallen dat
een vrij verkeer van niet-actieven te herleiden is uit specifieke Verdragsbepalingen, van waaruit voor burgers mogelijkerwijs een subjectief recht op verblijf in een vreemde Lid-Staat kan worden afgeleid.
We kunnen dan bijvoorbeeld wijzen op artt. 59 EEG e.v. die, zoals
gezien, mede betrekking hebben op een recht op het ontvangen van
diensten, ten aanzien waarvan het Hof heeft gesteld dat dit recht

mede toe kan komen aan toeristen en studenten. Ook kunnen we
wijzen op art. 128 EEG, dat in de jurisprudentie van het Hof een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een recht op
toegang tot de beroepsopleiding.121 Evenzeer is van belang art. 48
EEG, dat een naar tijdsduur beperkt recht op verblijf voor werkzoekenden omvat. Echter, in gevallen dat een aanknopingspunt in het
Verdrag voor een vrij verkeer van niet-actieven hooguit kan worden
afgeleid uit art. 3, sub c) of art. 8 A, is een ingrijpen in de toepassingsmogelijkheden van het bestaansmiddelenvereiste in de richtlijnen
in termen van legitimiteit van het optreden van het Hof veel problematischer. Een dergelijk ingrijpen zou immers met zich meebrengen

dat het Hof met

een beroep op een zwak aanknopingspunt in het
Verdrag de unanieme wil van de Lid-Staten zou trotseren.

Met de laatste beschouwingen zijn we in feite weer aangeland bij de
conclusies van het vorige onderdeel van dit hoofdstuk. Hieruit kan
ook worden afgeleid dat de vraag naar de integriteit van het bestaans120.
121.

Vgl. hieromtrent o.m. de principiele opmerkingen van EWERT, HA., a.w. 10-11.
Zie hierboven Hoofdstuk VI, (III), 2.5.
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middelenvereiste vanuit de gesplitste benadering van enerzijds de
afbakening van het personele geldingsbereik van het vrije werknemersen zelfstandigenverkeer ten opzichte van de richtlijnen en anderzijds
de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste van de richtlijnen
zelf, hoewel nuttig vanuit een oogpunt van wetenschappelijke analyse,
niet altijd even opportuun hoeft te zijn. In de praktijk zal het Hof er
waarschijnlijk de voorkeur aan geven de vraag naar de integriteit van
het bestaansmiddelenvereiste op te lossen via de 'lichte weg' van de
afl)akening van het regelveld van de nieuwe richtlijnen, dan via de

'zware weg' van een ongeldigverklaring van het vereiste op basis van
art. 7 EEG.

Aan het slot van dit onderdeel kunnen we helaas geen vastomlijnde
conclusies trekken ten aanzien van de rechtmatigheid van het bestaansmiddelenvereiste voor het vrij verkeer van niet-actieven. Wel
kunnen we op basis van het voorgaande vaststellen dat voor werkzoekenden, studenten en toeristen als dienstenontvangers het bestaansmiddelenvereiste onder een zwaardere druk staat, dan voor
andere categorieen van niet-actieven het geval is, maar of dit uiteindelijk consequenties zal hebben, blijft onzeker. Uiteindelijk heeft
het Hof een grote mate van vrijheid om op dit stuk een eigen 'beleid'
te voeren. De verdere rechtsvorming ligt bij het Hof en niet bij
de
onderzoeker.

IV

De beinvioeding van de rechtspositie van migranten in bestaanfminimumregelingen via het communautaire instrumentarium inzake de
coardinatie van de sociale zekerheid

1

Algenteen

Na te hebben vastgesteld welke groepen van niet-actieven onder
welke voorwaarden op grond van het communautaire recht een recht
op verblijf in een vreemde Lid-Staat kunnen doen gelden, komt de
volgende vraag aan de orde op welke wijze de toepassing van nationale bestaansminimumregelingen wordt beinvloed door het communautaire recht. Het antwoord op deze vraag wordt beheerst door enerzijds Vo. 1408/71 en anderzijds het communautaire non-discriminatie-
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in diverse
beginsel, zoals vastgelegd in art. 7 EEG en uitgewerkt
Vo.
1612/68.
andere bepalingen, waaronder art. 7, lid 2

We kunnen ons in het kader van dit onderdeel echter niet beperken
tot een bespreking van het effect van de toepassing van het non-discriminatiebeginsel en de materiale bepalingen van Vo. 1408/71 op de
toepassing van het nationale bijstandsrecht. Het onderhavige communautaire instrumentarium is niet zonder meer van toepassing op bestaansminimumuitkeringen en op personen die hiervan afhankelijk zijn.
Er gelden belangrijke beperkingen ten aanzien van de materiele en
de positie van bijpersonele werkingssfeer, die juist voor
ruime
zin) problematisch zijn.
standsgerechtigden (in

Wat de materiele werkingssfeer betreft, is reeds aan de orde gekomen
dat krachtens art. 4, lid 4 van Vo. 1408/71 de sociale bijstand met
zoveel woorden is uitgesloten. Dit is niet het geval in relatie tot art.
7, lid 2 Vo. 1612/68 dat een ongelijke behandeling op het gebied
"fiscale en sociale voordelen" verbiedt. Echter, ook de toepasselijkheid
van deze bepaling op sociale-bijstandsuitkeringen is niet vanzelfsprekend. Veel bijstandsuitkeringen worden toegekend aan personen op
zonder dat nadere
grond van hun nationaliteit en/of ingezetenschap,
voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van de vraag of de betrokkenen
kunnen worden aangemerkt als werknemers of zelfstandigen. Bij bijstandsuitkeringen ontbreekt normaal gesproken de band tussen het
recht op uitkering en de uitoefening van een beroepsactiviteit. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de toepasselijkheid van art. 7, lid 2 op
sociale bijstandsuitkeringen stuit op dezelfde economische grenzen van
het toepassingsgebied van het EEG Verdrag die ook rot spelen bij de
of niet-actieven onder het vrije-verkeersregime voor werknevraag
mers en zelfstandigen komen.

Wat betreft het personele toepassingsgebied van Vo. 1408/71 en art.
7, lid 2 Vo. 1612/68 lijken er op het eerste gezicht minder grote
in het hoofdstuk
problemen te rijzen. Beide verordeningen kaderen
van Deel Twee, Titel III EEG, dat betrekking heeft het vrije werknemersverkeer. Het zou niet onlogisch zijn dat het personele gelinzake de sociaaldingsbereik van communautaire instrumentarium
rechtelijke bescherming van migranten geheel synchroon loopt aan dat
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van de bepalingen inzake het recht op toegang en verblijf, die in het
voorgaande onderdeel aan de orde zijn gesteld. Indien dit inderdaad
het geval zou zijn, is er geen grond opnieuw een onderzoek in te
stellen naar de positie van niet-actieven onder de bepalingen van

verordening 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. In werkelijkheid
kennen deze bepalingen echter een eigen personele gcldingsbereik dat
zich min of mecr zelfstandig heeft ontwikkeld ten opzichte van de
bepalingen inzake het recht op toegang en verblijf. Hierdoor dient de
positie van bijstandsgerechtigden onder het personele geldingsbereik
van het communautaire co8rdinatie-instrumentarium afzonderlijk ter
sprake te worden gebracht.

Hieronder bespreken we eerst het materi8le en personele geldingsbereik van respectievelijk Vo. 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en
andere communautaire non-discriminatiebepalingen. Vervolgens wordt
ingegaan op de gevolgen van de toepassing van relevante verordenings- en Verdragsbepalingen voor de rechtspositie van migranten
in bestaansminimumregelingen.
2

Het materide en personele toepassingsgebied van Vo. 1408/71

2.1

Bestaansminimumuitkeringen en het materiale toepassingsgebied van

Vo. 1408/71
2.1.1

Vooropmerkingen

Het legislatieve systeem voor het bepalen van de materitle werkingssfeer van Vo. 1408/71 is betrekkelijk eenvoudig. In art. 4 worden de
grenzen van de werkingssfeer aan de hand van een aantal bepalingen
in algemene zin omschreven. Vervolgens dienen de Lid-Staten zelf een
inventarisatie te maken van de nationale prestaties die met het oog
op deze grenzen onder de verordening vallen. Art. 5 bepaalt daartoe
dat de Lid-Staten de in art. 4, leden 1 en 2 bedoelde wettelijke
regelingen en stelsels in een verklaring vermelden, waarvan overeenkomstig art. 97 van de verordening kennisgeving en publikatie plaats
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vindt (kennisgeving aan de voorzitter van de Raad, en bekendmaking
inhet Publikatieblad van de Ettropese Gemeenschappen.122)

De eenvoud van het legislatieve systeem ter bepaling van het materiele geldingsbereik van de verordening is voor een deel teniet gedaan
als gevolg van het feit dat het Hof van Justitie de status van de

verklaringen ex art. 5 aanzienlijk gerelativeerd. Weliswaar geldt dat
opname van een wettelijke regeling in de verklaring constitutieve
werking heeft (dat wil zeggen: opgenomen wettelijke regelingen worden zonder meer aangemerkt als regelingen in de zin van art. 4 Vo.
1408/71), tegelijkertijd heeft het Hof verklaard dat niet-opname van
een wettelijke regeling in de verklaring de toepasselijkheid van de
123
verordening op een dergelijke regeling niet hoeft uit te sluiten.
Hierdoor dient het Hof in gevallen dat een bepaalde uitkeringsregeling
niet in de verklaring is opgenomen, zelf te onderzoeken of een dergelijke regeling moet worden aangemerkt als een van sociale zekerheid in de zin van de verordening.

Bij onderzoek naar de plaats van uitkeringsregelingen onder de materiele werkingssfeer van Vo. 1408/71 kijkt het hof op de eerste plaats
naar de constitutieve elementen van een prestatie, met name het doel
waarop zij is gericht, en de voorwaarden voor toekenning.124 De
nationaalrechtelijke kwalificatie van de prestatie in kwestie, of de
kwalificatie van de prestatie voor de doeleinden van bi- of multilaterale verdragen, doet niet ter zake.125 Omdat de bepalingen van art. 4
bij het scala van eigensoortige nationale uitkeringen slechts magere
aanknopingspunten bieden voor de beantwoording van de vraag of een
specifieke wettelijke regeling al dan niet onder de verordening valt,
is het stellen van aanvullende criteria in de rechtspraak noodzakelijk
122. De meest recente Nederlandse verklaring is opgenomen in PB EG C 127 van 22
apal 1987.

123.

Dit laatste aspect gold ook reeds in rclatie tot art. 3, lid 3 jo. Bijlage B van
Vo. 3/58. Zie HvJ 15 juli 1963, zaak 100/63 (Kalsbeck) en HvJ 2 december
1964, zaak 24/64 (Dingemans). De huidige rechtssituatie met betrekking tot de
status van de verklaringen ex art. 5 is door het Hof het meest duidelijk uiteengezet in HvJ 29 november 1977, zaak 35/77 (Beerens) o. 9. Voor een kritick op deze rechtssituatic zie O'KEEFFE, D., The Scope and Content...', a.w.
(1981),115-117.

124. Zie o.m. HvJ 6 juli 1978, zaak 9/78 (Gillard) 0. 12; HvJ 5 mei 1983, zaak
125.

139/82 (Piscitello) o. 10; en HvJ 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hocckx) o. 11.
Vgl. SCHULTE, B. in: Europees sociale zekerheidsrecht, Commentaar, PIEI'ERS,

D. (ed.),Antwerpen, 1988,47-68,62.
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gebleken. Dit is bij uitstek het geval in het kader van de uitsluiting
van de sociale bijstand ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71.

Hierboven is al geconstateerd dat ten gevolge van ontwikkelingen in
de sociale zekerheid het steeds moeilijker wordt om aan de hand van
objectieve criteria een onderscheid te maken tussen sociale bijstand
enerzijds en andere sociale-zekerheidsprestaties anderzijds. De uitsluiting van de sociale bijstand moge dan wel historisch verklaarbaar

zijn, heden ten dage confronteert het de rechtspraktijk met grote
problemen. De doelstelling van regelingen, de wijze van financiering,
het hanteren van het behoeftecriterium, of het personele
geldingsbereik, ... geen van deze factoren bieden exclusieve onderscheidscriteria voor de sociale bijstand. De sociale verzekeringen zijn wellicht
nog min of meer duidelijk herkenbaar als een afzonderlijke categorie,
maar wat is de plaats van al de regelingen die samen met de sociale
bijstand als doel hebben aan de betrokkenen een bestaansminimum te
bieden? We hebben al gezien in de beschrijving
van de bestaansminimumstelsels dat de sociale bijstand in veel landen niet
langer als een
afzonderlijke categorie wordt aangeduid, maar dat deze is opgegaan in
ruimere categoriseringen van het nationale sociale-zekerheidsrecht,
waarin al naar gelang de toegepaste onderscheidingscriteria andere
regelingen zijn ondergebracht. Vaak hebben deze ten doel om aan de
betrokkenen die geen aanspraak kunnen maken op een
(toereikende)
sociale verzekerinsprestatie een bestaansminimum te bieden. Indien er
van wordt uitgegaan dat al deze regelingen als
sociale-bijstandsprestaties in de zin van art. 4, lid 4 van de toepassing van de verordening dienen te worden uitgesloten, zou in feite de materitle werkingssfeer van de verordening beperkt worden tot uitsluitend sociale
verzekeringsregelingen. Indien van de andere kant wordt geaccepteerd
dat bepaalde bestaansminimumuitkeringen ratione materiae wel onder
de verordening vallen, welke criteria zijn
er dan om de sociale bijstand van het geheel van de groep van bestaansminimumuitke
ringen te
isoleren? Het is in de praktijk zeer moeilijk om gestalte te geven aan
de uitsluiting van de sociale bijstand.

Om toepassing te geven aan het bepaalde in art. 4, lid 4 van de
verordening heeft het Hof een aantal criteria ontwikkeld aan de hand
waarvan de status van bestaansminimumuitk
eringen onder de veror-

320

HOOFDSTUK VI
het criterium of een
dening nader kan worden beoordeeld. Met name
nde een duidelijk
rechthebbe
de
specifieke regeling al dan niet aan
factor in de
subjectief recht op prestaties geeft, is een constante
en dan aanvuljurisprudentie van het Hof. Daarenboven doemen nu
in
latere jurisprudentie weer worden
lende criteria op, die of wel
zeer belangrijke
losgelaten, of wel een (her)bevestiging vinden. Een
ling is geweest dat het Hof uitdrukkelijk heeft gesteld dat

ontwikke
een prestatie
geheel los van het bepaalde in art. 4, lid 4 Vo. 1408/71
een aanknopingspunt moet hebben met de in een van de in art. 4, lid
in ieder geval
1 opgesomde takken van sociale zekerheid. Hierdoor is
universeel
een
duidelijk geworden dat bestaansminimumuitkeringen met
de oorzaak van de
geldingsbereik, die geen onderscheid maken naar
vallen.
de
staat van behoeftigheid, niet onder
verordening

De plaats van de sociale bijstand onder de materiele werkingssfeer
van Vo. 1408/71 heeft (logischerwijs) aanleiding gegeven tot een zeer
Justitie. Hieronder wordt
omvangrijke jurisprudentie van het Hof van
deze
n aan de hand van de volgende elemen-

jurisprudentie besproke

ten:

de financieringswijze van uitkeringen;
de uitsluiting van de sociale bijstand ex art. 4, lid 4; en
- de aanknoping bij een van de takken van sociale zekerheid ex art.

-

4, lid 1.
2.1.2

De financieringswijze van uitkeringen

Op grond van art. 4, lid 2 is

de verordening van toepassing op '(...)

stelsels van sociale zekerheid

welke al dan niet op premie- of bij-

was vervat in
dragebetaling berusten (...)". Deze zinsnede, die ook al
Vo. 3/58126, impliceert dat de omstandigheid dat uitkeringen worden
gefinancierd uit de algemene middelen, uit premie-opbrengsten, of uit
een combinatie van beiden niet bepalend is voor de reikwijdte van de
materitle werkingssfeer van de verordening. De Advocaat-Generaal
in de zaak To,rekens van 7 mei 1969127 er op geweROEMER

heeft

126. Zie art. 2, lid 2 Vo. 3/58
127. HvJ 7 mei 1969, zaak 28/68 (Torrekens).
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zen dat de onderscheiding tussen de stelsels van sociale zekerheid

die w61 en die niet op premiebetaling berusten, gezien het grote
aantal stelsels die in een financiering uit gecombine
erde bronnen
voorzien, gekunsteld aandoet. Hij wees er voorts op dat in de langdurige onderhandelingen en uitgebreide voorstudies die aan de redactie van Vo. 3/58 vooraf gingen, bewust van de bedoelde onderscheiding is afgezien. De stelling van het Franse uitkeringsorgaan in de
zaak Tonekens dat de in het geding zijnde Franse uitkering, de

allocation aux vieux travailleurs salarits, niet onder het materiele
geldingsbereik van de verordening viel omdat de verordening niet van
toepassing zou zijn op niet-contributieve stelsels, kon bij het Hof dan
ook geen genade vinden.
Ook in zijn latere rechtspraak heeft het Hof nooit consequenties
willen verbinden aan de omstandigheid dat bepaalde prestaties niet of
niet geheel uit premie-opbrengsten worden gefinancierd. Voor ons
onderwerp is dit van belang omdat sociale-bijstandsuitkeringen niet
reeds op grond van hun financieringswijze, los van het bepaalde
in
art. 4, lid 4, buiten de werkingssfeer van de verordening vallen.
2.1.3

2.1.3.1

De uitsluiting van de sociale bijstand ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71

Het Frilli-arrest, 22 juni 1972128

De kernoverwegingen van het Hof ten aanzien van de reikwijdte van
het sociale-zekerheidsbegrip ten opzichte van het sociale-bilsta
nds-

begrip van art. 4, lid 4 zijn voor het eerst vastgelegd in het arrest
Frilli. Hierin diende het Hof zich uit te spreken over de vraag
of het
Belgische gewaarbogd bikonteit voor bejaarde,t, al dan niet moest
worden aangemerkt als een sociale-zekerheidsprestatie in de zin van
de verordening. Deze vraag was niet op voorhand te beantwoorden.

De Belgische wet inzake het gewaarborgd inkomen van 1 april 1969
geeft, afgezien van voorwaarden betreffende nationaliteit en verblijf,

een ieder die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt het recht
op een minimale uitkering. Het recht op uitkering is onderhevig aan
een middelentoets en de financiering komt geheel ten taste van de
algemene middelen. Wat deze elementen betreft, voldoet de regeling
128.
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dus aan de traditionele maatstaven van de sociale bijstand. Tegelijkertijd vertoont de regeling wat bepaalde aspecten betreft gelijkenis
met Belgische sociale verzekeringswetgeving: het recht op uitkering is
in hoge mate geobjectiveerd in wettelijke voorschriften; de uitvoering

is in handen van de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
ook belast met de uitvoering van werknemerspensioenen; en beroep
staat open bij rechters die ook bevoegd zijn op het gebied van de
werknemerspensioenen. Voorts is van belang dat de middelentoets die
bij het gewaarborgd inkomen wordt toegepast, van een beperkt karakter is. Onder meer niet in aanmerking worden genomen: uitkeringen
die in verband staan met de openbare en private bijstand, onderhoudsgelden tussen ancedenten en descedenten en renten verkregen
op grond van vrijwillige ouderdomsverzekering. Ook heeft de rijkskas
geen verhaal indien de uitkeringsgerechtigde komt te beschikken over
een inkomen boven de toekenningsdrempel; de uitkering wordt dan

slechts gestaakt.
Bij de beantwoording van de vraag of het gewaarborgd inkomen al
dan niet moest worden beschouwd als sociale bijstand in de zin van
art. 4, lid 4 Vo. 1408/71 liet het Hof zich sterk beinvloeden door de
conclusie van de Advocaat-Generaal MAYRAS. Deze laatste was na

een interessant en uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat
het hem niet mogelijk was om "hetzij uit het positieve recht, hetzij
uit de doctrine een criterium of een bundel van criteria af te leiden
die nauwkeurig genoeg zijn om een categorisch onderscheid te maken
tussen het begrip sociale zekerheid enerzijds en het begrip sociale
bijstand anderzijds'.129 Bij afwezigheid van een deugdelijk onderscheidingscriterium moest een ander aanknopingspunt worden gezocht,
hetgeen door de Advocaat-Generaal werd gevonden in wat hij noemde
"het aantrekkende karakter" van de sociale zekerheid ten opzichte
van andere stelsels van inkomensbescherming. Hieronder verstond hij
het verschijnsel dat de sociale zekerheid "- na het vroegere werkterrein van de sociale verzekeringen te hebben betreden daarna ook
-

een belangrijk decl van het vroegere beschermingsgebied van de
openbare bijstand geheel heeft overgenomen en overspoeld.130 Dit

verschijnsel bracht hem op de volgende gedachte:
Zie conclusic van de AG. MAYRAS, Jun 1972, 476.
130. Ibidem.

129.
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(...) als men in een bepaald stelsel van sociale bescherming mede clementen vindt
die voortkomen uit de opzet cn techniek van de sociale zekerhcid, dan hebben deze
clementen voorrang en moeten zij ten aanzien van het
gemeenschapsrecht kiden
tot de juridische kwalificatie 'sociale zekerheid'. In feite kan het onderscheidend

criterium dan niet meer worden gevonden in het subjectieve recht op uitkering,
noch in dc "behoeftigheid' van de begunstigde en nog minder in de financieringsmethode (...), ncen, eigenlijk is cen van de reeds door Beveridge omschreven doeleinden van de sociale zekerheid het garanderen van cen minimuminkomen aan cenieder en met name aan bejaarden.

In het licht van deze beschouwing kwam de Advocaat-Generaal na
een analyse van het gewaarborgd inkomen, tot de conclusie dat de
betreffende regeling voldoende kenmerken van sociale zekerheid vertoont om het als een sociale-zekerheidsprestatie in de zin van de
verordening aan te merken.

De uitspraak van het Hof die op de conclusie van de Advocaat-Generaal volgde, wordt gezien de grote invloed die het Frilli-arrest heeft
uitgeoefend op navolgende jurisprudentie, voor een groot decl hieronder worden aangehaald.
(...) dat weliswaar met het oog op de toepassing van de verordening wenselijk kan
zijn een duidelijk onderscheid te maken tussen de wettelijke regelingen die respectievelijk onder sociale zekerheid en onder de sociale bijstand vallen, maar dat de

mogelijkheid niet mag worden uitgesloten dat bepaaide besluiten -wegens de kring
van personen waarop zij van toepassing zijn, hun doelstellingen en wijze van toepassing- gelijktijdig verwant zijn met elk van de genoemde categorietn, en zich
derhalve niet in een algemene indeling laten vatten;

dat hoewel een wettelijke regeling in ke het gewaarborgd inkomen door bepaalde
kenmerken vcr;vant is aan de sociale bijstand - met name waar zij van behoefte als
wezenlijk toepassingscriterium uitgaat, en geen enkele eis stelt met betrekking tot
tijdvakken van beroepsarbeid, van lidmaatschap of bijdrage - , zij niettemin dicht

bij de sociale zekerheid komt doordat zij afziet van een individuele beoordeling die
kenmerkend is voor de bijstand, en de begunstigde een wettelijk omschreven positie
tockent, die recht geeft op cen uitkering, analoog aan de in artikcl 2 van verordening nr. 3 genoemde uitkeringen bij ouderdom;
dat een dergelijke regeling, gezien dc ruime omschrijving van dc
kring van begunstigdcn, in feite een tweeledige functie heeft, bestaande in het garanderen van
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een bestaansminimum aan personen die volledig buiten het stelsel van sociale zekerheid vallen enerzijds, en in het verzekeren van een aanvullend inkomen aan
degenen die een ontocrcikende uitkering van sociale zekerheid genieten andetzijds;

dat verordening nr. 3 luidens artikel 2, lid 1, sub c), van toepassing is op alle
'uitkeringen bij ouderdom';
dat volgens artikel 1, sub s), dezer verordening ondcr 'uitkcringen' in de meest
ruime zin alk pensioenen en renten Borden verstaan, met inbegrip van alle bedragen ten taste van de openbare middelen, de bijslagen, de uitkeringen op grond van

herziening of de aanvullende uitkeringen;
dat derhalve ten aanzien van een werknemer in loondienst of daarmee gelijkgestelde die tijdvakken van arbeid in cen Lid-Staat heeft verricht en daar woonachtig
is en een pensioen genict, de wettelijke bepalingen die aan alle bejaarde ingeze-

tenen een wettelijk beschermd recht op

een minimumpensioen tockennen, vallen

binnen het gebied van sociale zekerheid bedoeld in artikel 51 van het Verdrag en
de ter uitvoering daarvan vastgestelde regelingen, zelfs wanncer een dergelijke

wettelijke regeling ten aanzien van andere categorieen niet aldus zou kunnen worden gekwalificcerd (...)

Uit

deze uitspraak

blijkt dat het Hof hetzelfde ruime sociale-zeker-

heidsbegrip hanteert ten opzichte van de sociale bijstand als de Advocaat-Generaal MAYRAS. Bij het bepalen van het antwoord op de
vraag of een uitkering moet worden aangemerkt als een van sociale
zekerheid zoekt het Hof met name aansluiting bij het gegeven of een
persoon al dan niet een duidelijk omschreven subjectief recht aan de
betrokken regeling kan ontlenen; indien het uitvoeringsorgaan iedere

beoordelingsvrijheid bij de tockenning van een uitkering mist, zal de
prestatie in kwestie niet als een van sociale bijstand in de zin van
art. 4 lid 4 kunnen worden aangemerkt.
Opmerkelijk is voorts dat het Hof een koppeling lijkt te maken tussen de reikwijdte van het sociale-zekerheidsbegrip van de verordening
enerzijds en een specifieke groep van uitkeringsgerechtigden ander-

zijds. Uit de laatste hierboven weergegeven overweging valt immers
de wettelijke bepalingen inzake het gewaarborgd
inkomen slechts onder de materiele werkingssfeer vallen ten aanzien

af te leiden dat

van -een werknemer in loondienst of daarmee gelijkgestelde die tijdvakken van arbeid iii een Lid-Staat heeft venicht en daar woonachtig
is en een pensioen geniet: (mevrouw Frilli, de appellante in het
geding, die uit hoofde van haar arbeid een ouderdomspensioen genoot,
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waarvan zij het ontoereikende bedrag aangevuld wilde zien op grond
van het gewaarborgd inkomen, voldeed aan deze voorwaarden). Waarschijnlijk was de overweging van het Hof ingegeven door het reeds
door de Advocaat-Generaal MAYRAS gesignaleerde probleem dat toepassing van de verordening op een uitkering als het gewaarborgd
inkomen er toe kan leiden dat personen van een dergelijke op nationaliteit en ingezetenschap gebaseerde regeling kunnen profiteren door
zich vlak voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in
BelgiB te vestigen. Het Hof besteedde in zijn laatste overwegingen
inderdaad aandacht aan "moeilijkheden, welke zich in verband met de
gemeenschapsregeling kunnen voordoen bij de toepassing van algemene
stelsels van sociale bescherming: In dit verband overwoog het Hof
dat ofschoon deze moeilijkheden in hun geheel slechts kunnen worden
opgelost in het kader van een wetgevend optreden der Gemeenschap,
zulks niet vermag af te doen aan het recht en de plicht van de rechter om zorg te dragen voor de bescherming van migrerende werknemers in alle gevallen waar dit mogelijk blijkt, "zonder dat daarmede
het stelsel van de betrokken nationale wetgevingen wordt doorkruist".
Aan deze laatste voorwaarde was volgens het Hof in ieder geval voldaan wanneer een persoon die kan worden aangemerkt als een "werknemer in loondienst" in de zin van de verordening, "reeds krachtens
een vroegere beroepsactiviteit valt onder het stelsel van sociale zekerheid van een Lid-Staat wiens wetgeving tot waarborging van een
minimuminkomen aan bejaarden wordt ingeroepen".
2.1.3.2

Het verval van beperkende voorwaarden; de jurisprudentie na Fn7li

Het arrest FtiHi riep een aantal nieuwe vragen op. Niet alleen ontstond het perspectief dat bestaansminimumuitkeringen, waarvan voorheen werd aangenomen dat deze als sociale-bijstandsuitkeringen in de

zin van art. 3 lid 2 Vo. 3/58 buiten het materitle geldingsbereik van
de verordening vielen, onder de verordening gebracht moesten worden, maar ook was er onduidelijkheid over de reikwijdte van de be-

perkingen die in het Frilli-arrest waren aangelegd. Met name twee
vragen speelden in dit verband een rol:

326

HOOFDSTUK VI

-

dienen bestaansminimumuitkeringen ook als sociale-zekerheidsprestaties in de zin van de verordening worden gekwalificeerd ten
aan7ien van andere categorieen van belanghebbenden dan die ge-

-

noemd in het Frilli-arrest (met name gezinsleden en nabestaanden
van de werknemer); en
dienen bestaansminimumuitkeringen als sociale zekerheidprestaties
in de zin van de verordening worden gekwalificeerd, ook als een
persoon een dergelijke uitkering aanvraagt niet als een aanvulling
op een ontoereikende sociale verzekeringsprestatie, maar als een
op zichzelf staand bedrag?

Na de uitspraak in Frilli zou het Hof worden geconfronteerd met een
aantal nieuwe prejudiciele zaken waarin de vraag aan de orde kwam
of bepaalde bestaansminimumuitkeringen al dan niet als sociale bijstand van de verordening waren uitgesloten. In de eerste navolgende
zaken: Callemey,1131 en Biason132, kwamen bovengenoemde vragen nog
niet aan de orde; ook hier waren de appellanten werknemer in loondienst die hun sociale verzekeringsuitkering aangevuld wilden zien
met een bestaansminimumprestatie. De eerst genoemde zaak had betrekking op de vraag of de tegemoetkomingen aan minder-validen,
ingesteld bij Belgische wet van 27 juni 1964, onder de materiele werkingssfeer viel. In Biason ging het om een Franse uitkering, de zogenaamde allocation supplementaire, welke voorziet in aanvullingen op
ontoereikende pensioenen bij ouderdom, invaliditeit en weduwschap uit
het bij wet van 30 juni 1956 ingestelde Fonds National de Solidanta.
Beide uitkeringen hadden hetzelfde 'hybride karakter', dat ook het
gewaarborgd inkomen voor bejaarde kenmerkt. Enerzijds vertonen ze
de karaktertrekken van sociale bijstand in de zin dat uitkering onderhevig is aan een middelentoets, dat geen voorwaarden zijn gesteld
ten aanzien van voorafgaande premiebetaling en dat financiering geschiedt uit de algemene middelen. Anderzijds is het recht op uitkering

niet afhankelijk van een discretionaire bevoegdheidsuitoefening van de
uitkerende instanties. Onder vrijwel gelijkluidende overwegingen als
die in Frilli, werden de onderhavige uitkeringen door het Hof aan131. HvJ 28 mei 1974, zaak 187/73 (Callemeyn).
132. HvJ 9 oktober 1974, zaak 24/74 (Biason).
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gemerkt als sociale-zekerheidsprestaties in de zin van de verordening,
dat wil zeggen als invalditeits- respectievelijk ouderdomsuitkering.

Interessanter voor de rechtsontwikkeling waren de arresten Costa133,
Echtelieden Fracas™ en Inzirillo.135 Hierin werd het Hof w61 geconfronteerd met de beperkingen die konden worden afgeleid uit Frilli.
De appellanten waren in casu geen werknemers die ter aanvulling van
een ontoereikende sociale verzekeringsprestatie een beroep deden op
een bestaansminimumuitkering, maar gezinsleden van werknemers die
recht op een dergelijke uitkering meenden te hebben als een op zichzelf staand bedrag. Zowel Costa als Echtelieden Fracas had opnieuw
betrekking op de Belgische tegemoetkoming aan minder-validen. Ook
in Inzirillo was een bestaansminimumuitkering voor gehandicapten aan
de orde, te weten de aUocation Gur adultes handicapes, ingesteld bij
Franse wet van 13 juli 1971.

Bij het bepaten van de status ratione materiae van de onderhavige
uitkeringen bleek dat het Hof niet langer zou vasthouden aan de uit
Frilli af le leiden beperkingen. In Costa herhaalt het Hof de belangrijkste overwegingen van het Frilli-arrest. Maar waar het Hof in dit
arrest nog stelde dat wettelijke bepalingen die aan alle bejaarden
ingezetenen een wettelijke beschermd recht op een minimumpensioen
toekennen onder de werkingssfeer van de verordening valt "ten aan-

zien van een werknenter in loondienst (...) die tijdvakken van arbeid

in een Lid-Staat heeft venicht en daar woonachtig is en een penSioen geniet",

stelt het Hof in Cosm dat

een wettelijke regeling,

welke aan minder validen een wettelijk beschermd recht op een uitkering geeft, behoort tot het terrein van de sociale zekerheid, "ten
aanzien van de iii de verorde,zing nr. 3 bedoclde personen". In Echtelieden Fracas en hizinWo werd simpelweg volstaan met een verwijzing

naar het arrest Costa.

Het kenmerkende van deze zaken was dat het Hof een duidelijk onderscheid maakte tussen enerzijds de vraag of de betreffende uitke133. HvJ 13 november 1974, zaak 39/74 (Costa).
134. HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75, (Echtelieden Fracas).
135. HvJ 16 december 1976, zaak 63/76 (Inzirillo).
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ringen onder de materiele werkingssfeer vallen, en anderzijds de
vraag of de begunstigden onder het personele geldingsbereik van de
verordening kwamen, en als zodanig rechten aan de verordening konden ontlenen. De bij het Frilli-arrest gesignaleerde koppeling tussen

de reikwijdte van het sociale-zekerheidsbegrip van de verordening en
een specifieke groep van uitkeringsgerechtigden werd dus niet langer
gehandhaafd. Uit de aldus ontstane rechtssituatie kon worden afgeleid
dat bij het bepalen van het antwoord op de vraag of een bepaalde
prestatie valt onder de uitsluiting van sociale bijstand ex art. 4, lid 4
in feite nog slechts 66n criterium de doorslag geeft, te weten dat van
'de wettelijke gegarandeerde positie', oftewel de mate van discre-

tionariteit die een uitkerende instantie heeft bij de toekenning van
uitkering. Als een dergelijke discretionariteit niet of nauwelijks bestaat en er in feite sprake is van een subjectief recht op uitkering,
zal de prestatie in kwestie, ondanks het feit dat deze wat andere
elementen betreft, voldoet aan de traditionele kenmerken van de
sociale bijstand, en ondanks de nationale kwalificatie van de uitkering
als zijnde een sociale-bijstandsregeling, toch als sociale-zekerheidsprestatie in de zin van de verordening worden aangemerkt. Het Hof
heeft een dergelijke opvatting van het sociale-zekerheidsbegrip inderdaad nog in latere jurisprudentie bevestigd, bijvoorbeeld in de zaak
Fossil36 met de overweging:
dat een wettelijke regeling waarbij los van enige discretionaire beoordeling van

persoonlijke behoeften of omstandigheden een wettelijk omschreven rechtspositie
aan de begunstigden wordt verschaft, in beginsel valt onder dc sociale zekerheid in

de zin van art. 51 van het EEG Verdrag en de verordeningen nr. 3 en nr.
137
1408/71.

136. HvJ 31 maart 1977, zaak 79/76 (Fossi).
137. Voor een soortgelijke conclusie, zie HvJ 27 januari 1981, zaak 70/80 (Vigier).
Het dient overigens te worden vermeld dat de in Fossi in het geding zijnde
regeling, gebaseerd op 1860 van het Reichsknappschaftgesetz, toch niet onder
de verordening viel. Hierbij was echter nict alleen van belang dat de betaling
van de uitkering in dit specificke geval ter discretionaire beoordeling van het
bevoegde uitkeringsorgaan stond, maar ook dat de regeling ten doel had vcrlichting te bieden in bepaalde situaties die zijn ontstaan door gebeurtenissen
in verband met het Nationaal-Socialistisch regime tijdcns Hitler-Duitsland. De

zaak had dus een aanknopingspunt met de uitsluiting van "prestaties aan oorlogsslachtoffers en oorlogshandelingen of de gevolgen daarvan' ex art. 4, lid 4
Vo. 1408/71, in het kader waarvan het Hof ecn zelfstandige jurisprudentie zou
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2.1.3.3

Een wederopkomst van het criterium van een aanvullend inkomen?

Uit Costa Echtelieden fracas, en Inzin'Ho kon dus worden afgeleid
dat het Hof een streep had gezet onder de beperkende voorwaarden
die besloten lagen in het arrest Fnyli. Toch blijkt uit latere jurisprudentie dat het Hof van 66n deze voorwaarden niet geheel afstand
heeft kunnen nemen. Het gaat hier om het vereiste dat de betrokkene
een bestaansminimumuitkering moet genieten als een aanvulling op een
ontoereikende sociale-zekerheidsprestatie. Indien dit vereiste achterwege blijft, is de weg vrijgemaakt voor de toepassing van de verordening op bestaansminimumuitkeringen die worden genoten door personen die geen beroepswerkzaamheden hebben verricht en derhalve in
het gastland geen aanspraak hebben kunnen maken op een sociale
verzekeringsuitkering. Of deze weg ook daadwerkelijk open staat, is
echter nog niet geheel zeker.

Aanvankelijk leek het er op dat het Hof ten aanzien van het onderhavige vereiste louter een abstracte toetsing zou toepassen. In de
zaak PisciteUo van 10 mei 1983138, moest het Hof zich buigen over
de status ratione materiae van een Italiaanse bestaansminimumuit-

kering, het zogenaamde sociaal pensioen, ingesteld bij wet van 30
april 1969. Deze uitkering wordt verstrekt aan Italiaanse onderdanen
van ouder dan 65 jaar die gezien hun inkomenspositie worden geacht
over onvoldoende middelen van bestaan beschikken. Het Hof overweegt in deze zaak:
dat een uitkering als voorzien in (.) de Italiaanse wet (...), die cnerzijds de ontvangers van een socialc bijstandsuitkering zonder individuele bcoordeling van per-

soonlijke behoeften of omstandigheden een wettelijk omschreven positie tockent, en

die anderzijds de ontvangers van sociale-zekerheidsuitkeringen een aanvullend inkomen kan verzekeren, in beginsel tot het stelsel van sociale zekerheid in de zin
van art. 51 van het EEG Verdrag hoort (...).

ontwikkelen. Zie hieromtrent o.m. GOVERS, A.W., The material and personal
application scope of EEC Regulation No. 1408/71', LIEI, 1979, 65 e.v; 6&69.
138. HvJ 5 mei 1983, zaak 139/82 (Piscitello).
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In casu genoot de betrokkene het sociaal pensioen als een op zichzelf
staand bedrag en niet als een aanvulling op een ontoereikende sociale-zekerheidsprestatie, maar dit was niet van belang. Bepalend was
dat deze uitkering een aanvullend inkomen kan verzekeren.
De abstracte toetsing aan het criterium van een aanvullend inkomen
die het Hof in Piscitello toepaste, biedt in feite weinig soelaas. Terecht is betoogd dat de meeste bestaansminimumuitkeringen een dergelijke toets moeiteloos kunnen doorstaan.139 Anders zou het zijn
indien het Hof analoog aan het bepaalde in Ftilli bij de feitelijke
bestaansvraag had aangeknoopt of een persoon daadwerkelijk een
minimumuitkering ter aanvulling van een sociale verzekeringsuitkering
geniet. In dat geval is het immers niet het karakter van de bestaans-

minimumuitkering zelf, maar de positie van de uitkeringsgerechtigde,
die bepalend is voor de status ratione materiae van de uitkering
onder de verordening.
Geheel in strijd met de nieuwe lijn die in de jurisprudentie was uitgezet, heeft het Hof zich onlangs weer in twee arresten voor dergelijke koppeling aan de feitelijke omstandigheden uitgesproken. Het
gaat hier om het arrest in de gevoegde zaken Giletti, Sevenizi,

Giardini en Tampan 140 en de uitspraak in de zaak Zaoui141. In alle

aan de orde zijnde zaken speelde als een onderdeel van verschillende
rechtsvragen, opnieuw de vraag of de Franse allocatioo supplementaire
onder het materiale toepassingsgebied van de verordening viel. Net
zoals in alle andere besproken zaken constateert het Hof in de onderhavige arresten dat de kwestieuze wettelijke regeling in feite een
tweeledige functie heeft bestaande uit enerzijds het waarborgen van
een bestaansminimum aan personen die daaraan behoefte hebben en

hen die
anderzijds het geven van een aanvulling op het inkomen voor
ontoereikende sociale-zekerheidsuitkeringen ontvangen. Het Hof vervolgt echter met de overweging dat:
139. NUFFEL, P. VAN in noot bij HvJ 5 mei 1983, zaak 139/82 (Piscitello), SEW,
1984, 49-52). Tot een dergelijke conclusie komt ook GOVERS, A.W. in noot bij
HvJ 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hoeckx), RSV 1985/177.

140. HvJ 24 februari 1987, zaken 379-381/85 en 93/86 (Giletti, Severini, Giardini en
Tampan).
141. HvJ 17 december 1987, zaak 147/87 (Zaoui).
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Voorzover cen dergelijke uitkering recht geeft op aanvullende uitkeringen ter vcrhoging van de sociale-zekerheidspensioenen, zonder dat daarbij de individucle behoeften en de persoonlijke situatie in aanmerking worden
genomen - hetgeen kenmerkend is voor de sociale bijstand - behoort tot het stelsel van sociale zekerheid
in de zin van dc verordening.

Het bezigen van de formulering "voorzover" (in de Franse, originele
text: "Dans la mesure ou") lijkt te suggereren dat bestaansminimumuitkeringen van een gemengd karakter alleen onder de verordening
kunnen vallen ten aanzien van personen die een ontoereikende sociale
verzekeringsuitkering genieten.142 Toch moet onzes inziens een grote
mate van terughoudendheid worden betracht bij het trekken van conclusies uit deze formulering. Het is in het geheel niet zeker of het
Hof, nadat deze in de uitspraken in Costa, Echtelieden Fracas en

Inzirillo afstand heeft genomen van de onderhavige
beperkte uitleg
van het materiele geldingsbereik van de verorden
ing er wederom op
is teruggevallen. De reden hiervan is dat alle aan de orde zijn zaken
betrekking hadden op uitkeringen van het Fonds national de solidaritt
ter aanvulling van uitkeringen die onbetwistbaar onder het socialezekerheidsbegrip van de verordening vielen. Aldus kon het Hof volstaan met een meer restrictieve formule om ten aanzien van de verschillende zaken het gewenste resultaat te bereiken.143 In andere,
voorgaande zaken is het Hof, indien nodig, altijd bereid gebleken om
ruimere formules hanteren om bepaalde prestaties onder de materiele
werkingssfeer van de verordening te brengen. In die omstandigheden

lijkt het ons aangewezen er vooralsnog vanuit te gaan dat een concrete toetsing aan het criterium van een aanvullend inkomen niet
noodzakelijkerwijs toepassing hoeft te vinden bij een beoordeling van
de status ratione materiae van bestaansminimumuitk
eringen.

142. Vgl. de conclusies van ZEE, S. VAN DER in noot bij HvJ 24 januari 1987,
zaken 379-381/85 en 93/86 (Gilleti, e.a.), RSV 1988/128.
143. In dit verband kan ook nog cens worden opgemerkt
dat het Hof in HvJ 24
januari 1987, zaken 379-381/85 en 93/86 (Gilleti, c.a.) zich volledig heeft
lijken te laten kiden door de conclusie van AG. DA CRUZ
VIIACIA, die
terloops onder punt 37 had opgemerkt dat de vmag naar het vereiste van cen
aanvullcnd inkomen i.c. niet aan de orde hocfde toe komen.
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2.1.3.4

De aanknoping bij de takken van sociale zekerheid ex art. 4, lid 1
Vo. 1408/71

Uit het voorgaande kan worden afgelcid dat ondanks het bepaalde in
de arresten Gilletti c.s. en Zaoui uiteindelijk nog steeds het criterium
van 'een wettelijk omschreven rechtspositie' door doorslag geeft voor
het onderscheiden van sociale-bijstandsprestaties in de zin van art. 4,
lid 4 Vo. 1408/71. Het is echter de vraag in hoeverre dit criterium
hiervoor
is. Het is al aan de orde gekomen dat de sociale

geschikt

zekerheid in veel Europese staten niet meer in de sfeer van de liefdadigheid ligt, maar zich heeft ontwikkeld tot een gegarandeerd minimuminkomen, waarop burgers rechtens aanspraak kunnen maken. Bij
veel periodieke bestaansminimumuitkeringen die een vangnetfunctie
vervullen en die in de nationaalrechtelijke systematiek als sociale
bijstand worden aangeduid, is het recht op uitkering niet langer oninstanderhevig aan een discretionaire beoordeling van de uitkerende
Vo.
dat
komen
ties. De jurisprudentie van het Hof zou er op neer
van
1408/71 in feite op een groot aantal stelsels van sociale bijstand

ondertoepassing is. In de literatuur zijn de door het Hof aangelegde
scheidingscriteria dan ook niet zonder kritiek gebleven. Voor een deel
richtte deze kritiek zich op de gevolgen van de enge interpretatie
van het sociale-bijstandsbegrip ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71, met name
in de sfeer van de export van bestaansminimumuitkeringen. Enkele
auteurs stelden ook vraagtekens bij de invulling van het bijstandsbegrip zelf. Zo heeft TANrAROUDAS er op gewezen dat het Hof zich
te weinig aantrekt van de in de Lid-Staten gangbare onderscheiding
tussen sociale bijstand en sociale zekerheid.144 Voor KIANG heette

het dat de jurisprudentie van het Hof leidt tot een "Grauzone im
Abgrenzungsbereich, die zwar zu Einzelfallgerechtigkeit fuhren mag
aber letzlich zu Lasten von Normklarheit und Rechtsicherheit
geht.145 Een decl van de geuite kritiek is echter door de jurisprudentie van het Hof van Justitie achterhaald. Dit heeft te maken met
het door het Hof expliciet geformuleerde vereiste dat prestaties een
144. TANTAROUDAS, C., La protection jurdidique des travailleurs migrants, Paris,
1976, 108 c.v. en 116 c.v.

145. KLANG, KA. a.w. (1986), 61.
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duidelijk aanknopingspunt moeten hebben met een van de in art. 4,

lid 1 genoemde takken van sociale zekerheid.
In alle tot dusver besproken zaken ging het telkens om uitkeringen,
die gezien de specifieke groepen waarop zij van toepassing zijn (gehandicapten, bejaarden of weduwen), konden worden geidentificecrd
met een van de in art. 4, lid 1 van de verordening opgesomde takken
van sociale zekerheid (respectievelijk:
uitkeringen bij invaliditeit,
uitkeringen bij ouderdom en/of uitkeringen bij overlijden). Tot aan

1985 had het Hof zich nog niet uitgesproken over de status van bijstandsuitkeringen met een algemeen toepassingsgebied, die niet zijn te
herleiden tot een van de traditionele sociale risico's, maar uitsluitend tot de factor behoeftigheid. In de mken Hoeckxia en
Sc,iviteri47, zou het Hof een belangrijke uitspraak doen voor de
plaats van dergelijke uitkeringen onder het materiele geldingsbereik
van de verordening. In deze zaken speelde de
vraag of de Belgische
het
bestaansmin
7
imum
van
wet op
augustus 1974 onder de verordening viel. Dit bleek niet het geval te zijn. Het Hof oordeelde dat:
cen wettelijke regeling, om tot het in verordening

1408/71 bedoelde gebied van
sociale zekerhcid te behoren, in ieder geval verband moet houden met 66n van de

in art. 4, lid 1 uitdrukkelijk opgenomen risico's.

Het gaat hier volgens het Hof om een exhaustieve opsomming; een
van sociale zekerheid valt niet
onder de verordening, zelfs indien zij de rechthebbende een
wettelijk
omschreven positie toekent die recht geeft op een uitkering.

niet in art. 4, lid 1 genoemde tak

Twee constateringen kunnen ten aanzien van de zaken Hoeckx en
Scriwier worden gedaan. Op de eerste plaats: met het stellen van de
eis dat de uitkering in kwestie in verband moet staan met een van de
in art. 4, lid 1 opgesomde takken van sociale zekerheid, heeft het

Hof niet echt een nieuw element aan de jurisprudentie heeft toege148
voegd. Reeds in de zaak Dekker
van 1 december 1965 stelde het
Hof dat het begrip 'uitkering' in de zin van Vo. 3/58 gekoppeld is
146. HvJ 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hoeckx).
141 HvJ 27 maart 1985, zaak 122/84 (Scrivner).
148. HvJ 1 december 1965, zaak 33/65 (Dekker).
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aan "het concrete intreden van een verzekerd schadeveroorzakend feit

('ziekte', 'moederschap' enz.)".
Dat de prestatie in kwestie dient te vallen onder de opsomming van
art. 4, lid 1 bleek ook impliciet uit Mouthaan149 Hierin kwam het
Hof tot het oordeel dat Hoofdstuk III A van de WW (oud), ingevolge
waarvan de bevoegde bedrijfsvereniging wordt gesubrogeerd in de uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende werkgeversverplichtingen, niet
onder het toepassingsgebied van de verordening valt, omdat een zodanige subrogatie niets uitstaande zou hebben met uitkeringen als
bedoeld in art. 4, lid 1.150
Toch mag worden vastgesteld dat het dictum van het Hof in Hoeckr
en Scriwier, gezien de algemene en duidelijke bewoordingen ervan,
heeft bijgedragen tot een verduidelijking van de stand van het recht.

De tweede constatering is dat de arresten op zichzelf geen betrekking
hebben op de uitsluiting van de sociale bijstand ex art. 4, lid 4 Vo.
1408/71. Het Hof laat zich niet uit over de strekking van deze bepaling. Weliswaar wordt opgemerkt dat het recht op het bestaansminimum uitgaat van de behoefte als wezenlijk toepassingscriterium, en
dat geen enkele eis is gesteld met betrekking tot tijdvakken van arbeid, bijdragebetaling of aansluiting bij een stelsel van sociale zekerheid ter dekking van een bepaald risico, maar hieruit wordt niet de
conclusie getrokken dat deze regeling moet worden opgevat als een
van sociale bijstand ex art. 4, lid 4. Een dergelijke gevolgtrekking
ZOU Ook slecht passen in het beeld van de voorafgaande jurisprudentie
omdat, zoals het Hof ook erkent, de wet op het bestaansminimum aan
rechthebbenden een wettelijk omschreven positie toekent. Niettemin is
het criterium dat door het Hof in Hoecloc en Scrivner is aangelegd
van groot belang voor de status van bestaansminimumuitkeringen
onder de verordening; in feite biedt het een sterkere afbakeningsgrondslag dan het in het kader van art. 4, lid 4 ontwikkelde criterium
van een 'wettelijk gegarandeerde positie'. In ieder geval is nu duidelijk geworden dat bestaansminimumstelsels die een categoriaal karak149. HvJ 15 december 1976, zaak 39/76 (Mouthaan).

150. Zie in dit verband bijvoorbeeld ook HvJ 10 januari 1980, zaak 69/79 (JordensVosters), waarin het Hof onderzockt of de voorzieningen op grond van art. 60
WAO moeten worden aangemerkt als uitkeringen in de zin van art. 4 lid 1,
sub a) (zickte) of art. 4, lid 1, sub b) (invaliditeit).
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ter ontberen en die geen onderscheid maken naar de oorzaak van de
staat van behoeftigheid, niet onder de verordening kunnen vallen. Dit
heeft implicaties voor juist die regelingen die in de nationale systematiek als sociale bijstand worden aangemerkt: de ABW in Nederland
(maar niet de RWW!151), de Sozialhilfe in de Bondsrepubliek, het
Britse inco,ne-supponstelsel en het bestaansminimum in Belgit, ...; op
basis van de vereiste aansluiting bij een van de takken van sociale
zekerheid, vallen deze regelingen niet onder het materiBle toepassingsgebied van Vo. 1408/71.
2.1.4

Conclusies met betrekking tot de plaats van bestaansminimumuitkerin-

gen onder het materiele geldingsbereik van de verordening
De hierboven beschreven jurisprudentie geeft aan hoe problematisch
de uitsluiting van de sociale bijstand van het materiele geldingsbereik
van de verordening is geworden. In de omvangrijke jurisprudentie met
betrekking tot art. 4, lid 4 is het Hof er niet in geslaagd harde afbakeningscriteria te ontwikkelen. Wel kent het Hof aan bepaalde

categorieitn van uitkeringsregelingen, gezien de afwezigheid van voorwaarden inzake voorafgaande premie- of bijdragebetaling en de centrale rol van de behoeftigheid als toek6nningscriterium, een eigen
plaats toe naast de sociale verzekeringen, maar deze regelingen vallen
niet noodzakelijkerwijs buiten het bereik van de verordening. Immers,
dergelijke regelingen kunnen aan de betrokkenen een wettelijk gegarandeerde rechtspositie geven, hetgeen naar het oordeel van het Hof
kenmerkend is voor de sociale zekerheid. De jurisprudentie van het
Hof herkent dus een afzonderlijke groep van uitkeringen die onder de
toepassing van een middelentoets en los van de techniek van de sociale verzekeringen aan personen een bestaansminimum garanderen,
zonder dat ze als 'sociale bijstand' van de verordening worden uitgesloten. Indien dergelijke regelingen zijn te herleiden tot een van de
takken van de sociale zekerheid zoals vermeld in art. 4, lid 1 Vo.
1408/71, vallen ze onder het materiBle geldingsbereik van deze verordening (voor onze werkdefinitie: gemengde-prestatieregelingen).

151.
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2.2

De positie van niet-actieven onder het personele geldingsbereik van
Vo. 1408/71

2.2.1

Vooropmerkingen

Is de plaats van de sociale bijstand onder Vo. 1408/71 een moeilijke
materie, minstens zo complex is de afbakening van het werknemers-en
zelfstandigenbegrip van deze verordening ten opzichte van niet-actieven. In oktober 1978 deed de Commissie een voorstel aan de Raad
tot uitbreiding van de personele werkingssfeer van de verordening dat
niet alleen voorzag in de later gerealiseerde uitbreiding tot zelfstandigen, maar ook tot niet-actieven.152 Iedere persoon die anders dan
zelfstandige of werknemer aangesloten is bij een stelsel van sociale
zekerheid, zou met een werkncmer of een zelfstandige worden gelijkgesteld voor de doeleinden van de bepalingen van de verordening
inzake:

- ziekte- en moederschapsuitkcringen;
- contributieve invaliditeits- ouderdoms- en overlijdensuitkeringen;
en

- uitkeringen voor kinderen ten laste
pensioen of rente en voor wezen.

van rechthebbenden van een

De uitbreiding tot verzekerde niet-actieven werd door de Commissie
in hoofdzaak gemotiveerd met een beroep op de problemen die voortvloeien uit de uitbreiding van bepaalde sociale-zekerheidsstelsels tot
alle ingezetenen; een dergelijke uitbreiding maakt het zeer moeilijk
een onderscheid te maken tussen actieve en niet-actieve verzekerden.

153

De voorgestelde uitbreiding tot verzekerde niet-actieven is echter niet
geaccepteerd door de Raad. Recentelijk is door de Commissie het
voornemen uitgesproken om nieuwe voorstellen te ontwikkelen ter
uitbreiding van de personele werkingssfeer (onder meer ten behoeve

152. PB EG C 246, 2 van 1978.
153. Zie preambule van het voorstel; ibidem.
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154
van studenten) , maar concrete resultaten zijn er nog niet. Het
gevolg is dat onder het huidige regime de vraag of niet-actieven

onder de verordening vallen geheel afhankelijk is van het complexe
werknemers- en zelfstandigenbegrip ex art. 1, sub a) Vo. 1408/71.
Voorts moet rekening worden gehouden met andere groepen van nietactieven waartoe de verordening zich kan uitstrekken, te weten familieleden en nabestaanden en voormalig werknemers en zelfstandigen.
De positie van niet-actieven onder de verordening is uitermate complex, zo niet chaotisch. Zonder op dit punt al te veel illusies te
koesteren, wordt hieronder gepoogd enige systematiek aan te brengen.
2.2.2

Het autonome karakter van het werknemers- en zelfstandigenbegrip

van Vo. 1408/71

Art. 51 EEG kadert in het Verdragshoofdstuk dat betrekking heeft op
het vrije werknemersverkeer. Hieruit zou men kunnen afteiden dat de
personen die rechten aan de op art. 51 EEG gebaseerde Vo. 1408/71
kunnen ontlenen, dezelfde zijn als zij die op grond van art. 48 EEG
onder het vrije werknemersverkeer vallen. Immers, in de systematiek
van het Verdrag strekt art. 51 EEG ertoe dat werknemers die een
recht op vrij verkeer uitoefenen, niet worden benadeeld in de sfeer
van hun sociale-zekerheidsrechten.

Inderdaad heeft het Hof van Justitie in enkele van zijn uitspraken
onder verwijzing naar artt. 48 t/m 51 EEG, dat wit zeggen zonder
een onderscheid te maken tussen art. 48 EEG enerzijds en art. 51
EEG anderzijds, bepaalde personen van het vrije werknemersverkeer

in- of uitgesloten.155 Echter, uit het merendeel van de uitspraken
volgt dat aan het personele toepassingsgebied van Vo. 1408/71 een
zelfstandige betekenis toekomt, naast de personele werkingssfeer van
art. 48 EEG. Uiteindelijk is in 1982 de werkingssfeer van de verorde-

154.

Zie Mededeling van de commissie over haar actieprogramma tot uitvoering van
het gemeenschapshandvest van sociale rechten van werkenden, Brussel, 5
december 1989, 21.

155. Zie b.v. HvJ 1 december 1977, mak 66/77 (Kuyken) en HvJ 3 juni 1986, zaak
139/85 (Kempf).
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ning zelfs tot alle zelfstandigen uitgebreid; een dergelijke uitbreiding
156

heeft natuurlijk niets van doen met art. 48 EEG.
Het eigen karakter van de inhoud van de bepalingen van Vo. 1408/71,

alsmede van de personele werkingssfeer, brengt met zich mee dat
deze verordening als het ware autonoom binnen het vrije-verkeersregime opereert.157 Met andere woorden, het feit dat iemand als
werknemer of zelfstandige verblijfsrechten aan het vrije-verkeersregime kan ontlenen, impliceert nog niet dat hij onder het personele
geldingsbereik van de verordening valt, en natuurlijk ook andersom
kunnen aan Vo. 1408/71 ook geen verblijfsrechten worden ontleend.

2.2.3

158

De contouren van het werknemers- en zelfstandigenbegrip

De basis voor het huidige werknemers- en zelfstandigenbegrip van
Vo.1408/71 is gelegd in de zaak Uitger»9 Hierin moest het Hof van
Justitie zich uitspreken over de vraag of een vrijwillig voor de
Nederlandse Ziektewet verzekerde vrouw, die in verband met haar
het begrip
zwangerschap haar dienstbetrekking had opgezegd, onder
werd
gehanteerd
"werknemer of daarmee gelijkgestclde" viel, zoals dat
van
ten
aanzien
stelde
van
Justitie
in art. 4, lid 1 Vo. 3/58. Het Hof
welke
"die
onder
omvat
al
diegenen
dit werknemersbegrip dat het
nationale stelsels van sociale verde
onder
als
zodanig
ook
benaming
zekering vallen". Ook mevrouw Unger kon als vrijwillig verzekerde

worden geacht onder het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel te
vallen. Dat zij niet daadwerkelijk als actieve persoon was aan te

merken, deed hier niet aan af; volgens het Hof beoogt Vo. 3/58 niet
alleen diegenen te beschermen die metterdaad arbeid verrichten, maar
156.

Dit gebeurde bij Vo. 1390/81, PB EG L 145 van 29 mei 1981. Deze verordening

werd gebaseerd op artt. 2, 7,51 en 235 (!) EEG.
157. Zie hierover de interessante bespiegelingen van O'KEEFFE, D. in The scope
and content of social security regulation ..., a.w., 105-112.
158. Dit laatstc was onlangs aan dc orde bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad
van State in een uitspraak over de verblijfspositie van een Britse onderdaan,
die arbeid in Nederland verrichtte die niet als 'retel en daadwerkelijk' kon
worden aangemerkt, maar louter als 'marginaal en bijkomstig". De Afdcling
Rechtspraak oordeelde dat de appellant geen voortgezct verblijf aan Vo.
de betrokkenc
1408/71 kon ontlenen. Met andere woorden, de mogelijkheid dat
eventueel wei onder het werknemersbegrip van Vo. 1408/71 kon vallen, bleef
zonder consequenties. Zie RvS, Afdcling Rechtspraak 23 juni 1988, MR, 1989/7
159. HvJ 19 maart 1964, zaak 75/63.
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ook een persoon die .zijn betrekking verlaten heeft, doch van wie
venvacht kan worden dat hij weer een andere zal aanvaarden".
De reikwijdte van het werknemersbegrip van Vo. 3/58, zoals in eerste
aanzet is bepaald in het arrest Unger en later is geincorporeerd in de

definitie van art. 1, sub a) Vo. 1408/71, is afhankelijk van de vraag
in hoeverre het sociale-zekerheidsrecht werknemers met niet-werknemers gelijk stelt. Met andere woorden, het is mogelijk dat personen
die arbeidsrechtelijk niet als werknemers zijn aan te merken, zoals

bijvoorbeeld niet-actieven en zelfstandigen, toch als werknemers
onder de verordening vallen indien dergelijke personen voor de doeleinden van een nationaal sociale-zekerheidsstelsel als werknemer
worden behandeld. Uit latere jurisprudentie zou blijken dat het Hof
van Justitie deze mogelijkheid optimaal heeft benut. Enkele voorbeelden:

In Cicco 160 werd een in ItaliB als zelfstandige werkzame ambachtsman
als werknemer in de zin van de verordening aangemerkt omdat het
Italiaanse stelsel van werknemersverzekeringen ook van toepassing
was op dergelijke ambachtslieden.

In Janssen 161 werd op een soortgelijke grond een (helper) in de
boerderij van zijn vader in Belgie onder de verordening gebracht.
Voorwaarde was wel dat het algemene werknemersstelsel van Belgie
aan een dergelijke persoon een vergelijkbare risicobescherming verschaft als aan werknemers.

Uit

zelfs dat een au pair die deels onderwijs volgde
eventueel als werkneemster kon worden aangemerkt.
Voorts bleek uit de zaken Wals/1163 en Brack164 dat personen die bij
het intreden van het verzekerde risico niet meer als werknemer zijn
te beschouwen, onder bepaalde omstandigheden eventueel op grond
Recq162 bleek

van hun vroegere hoedanigheid als werknemer, onder de verordening
kunnen vallen.
160. HvJ 19 december 1968, zaak 19/68.
161. HvJ 27 oktober 1971, zaak 23/71.
162. HvJ 19 januari 1978, zaak 84/77. I.c. diende de betrokkene te voldoen aan de
voorwaarden van de voor Groot-Brittannia geldende regeling zoals vervat in
Bijlage I Vo. 1408/71; bepatend was of zij als loontrekkende bijdragen had
moeten storten voor het Britse sociale-verzekeringsstelsel.
163. HvJ 22 mci 1980, zaak 143/79.
164. HvJ 29 september 1976, mak 17/76.
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Ten slotte: zelfs personen die nooit daadwerkelijk aangesloten zijn
daarvoor niet de
geweest bij een stelsel van sociale zekerheid, omdat
vereiste stappen zijn ondernomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden
onder de verordening vallen, wanneer vaststaat dat zij voldoen aan de
165
objectief vastgestelde aansluitingsvoorwaarden.

De ruime interpretatie van het werknemersbegrip heeft voor een groot
deel aan belang ingeboet met de uitbreiding van de verordening tot
zelfstandigen per 1 juli 1982; de grenzen tussen het werknemers- en
het zelfstandigenbegrip zijn nu slechts nog maar op een aantal punten
relevant.166 Wel spelen het werknemers- en zelfstandigenbegrip samen
nog een belangrijke rol ter afbakening van de grens tussen actieven
en niet-actieven. Hierover volgt meer in de volgende paragraaf.
2.2.4

2.2.4.1

Welke categorietn van niet-actieven vallen onder het personele geldingsbereik van Vo.1408/71?
Niet-actieven onder het werknemers- en zelfstandigenbegrip ex art. 1
sub a) Vo. 1408/71

Het werknemers- en zelfstandigenbegrip van Vo. 1408/71 is vervat in
de zeer complexe definitiebepalingen van art. 1 sub a) Vo. 1408/71.
Deze definitie vormt voor een belangrijk deel de weerslag van de
hierboven beschreven jurisprudentie van het Hof van Justitie ten
aanzien van het begrip (werknemer of daarmee gelijkgestelde) van Vo.
3/58.

Op grond van art. 1, sub a) onder i Vo. 1408/71 zijn als werknemers
of zelfstandigen aan te merken: zij die verplicht of vrijwillig voortgezet verzekerd zijn onder een stelsel van sociale zekerheid dat op
werknemers of zelfstandigen van toepassing is. Dergelijke personen

165. HvJ 15 december 1976, zaak 39/76 (Mouthaan).
bijvoorbeeld
166. Soms grijpt de verordening nog op dit onderscheid terug. Zie
het zelfstanVo.
m.b.t.
problemen
de
Over
1408/71.
art.13, lid 2 sub a) en b)
digenbegrip in rclatie tot het werknemersbegrip, zie ook KIANG, KA, a w.,
171 e.v.
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kunnen om het even niet-actieven zijn; dit is geheel afhanketijk van
de reikwijdte van de kring van verzekerden van de nationale socialezekerheidsstelsels. 167

Gecompliceerder is de positie van niet-actieven onder de stelsels die
de gehele bevolking omvatten, zoals
bijvoorbeeld de Nederlandse
volksverzekeringen, het Britse sociale verzekeringsstelsel, het Deense
pensioenstelsel, maar evenzeer ook verschillende gemengde-prestatieregelingen. Om ten aanzien van personen die onder dergelijke stelsels
vallen alsnog een onderscheid te kunnen maken tussen werknemers en

zelfstandigen enerzijds en niet-actieven anderzijds, zijn in art. 1 sub
a) onder ii Vo. 1408/71 nadere regels gesteld: de status van de werk-

nemer of de zelfstandige moet zijn af te leiden uit "de wijze van
financiering van het desbetreffende stelsel", 6f, indien dit niet mogelijk blijkt, uit de criteria zoals vervat in de regeling die een LidStaat heeft getroffen in Bijlage I. Het karakter van de in
Bijlage I
vervatte criteria is onderling sterk verschillend. Hoogstens geldt
als
gemeenschappelijk uitgangspunt dat de criteria in principe strekken
tot uitsluiting van niet-actieven. 168

Uit art. 1, sub a) onder iv Vo. 1408/71 blijkt dat niet-actieven weer
wel onder de verordening kunnen vallen indien zij vrijwillig zijn

verzekerd voor een gebeurtenis, waarvoor zij reeds eerder als werknemer of zelfstandige verzekerd zijn geweest. Is
aan deze laatste
voorwaarde niet voldaan, dan geldt dat de betrokkene als loontrekkende of zelfstandige werkzaam moet zijn; hier zijn de economisch
niet-actieven in principe weer uitgesloten. 169
167. Voor een globaal overzicht van de positie van niet-actieven onder de stelsels
van sociale verzekering in de landen van de Europese
Gemeenschap, zie
LANGENDONCK, J. VAN, in: Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing crvan in Nederland en Belgie, Decl II, Grondslagen, VELDKAMP, G.M.J.

(ed.), Deventer, 1980, 284-286.
In Nederland geldt krachtens Bijlage I als (zelfstandige): 'degene die anders
dan in dienstbetrekking zijn beroepswerkmamheden
uitoefent'.
169. Hierbij moet evenwel worden aangetekend dat het HvJ 23 oktober 1986 in de
zaak 300/84 (Roosmalen) het begrip
zelfstandige voor de doeleinden van art.
1, sub a) Vo. 1408/71 onder iv zeer vcr in dc richting van niet-actieven hecft
168.

opgetrokken. In casu impliccer(le dit dat cen priester-missionaris, die zich
vrijwillig had verzekerd voor de AAW en die voor zijn levensonderhoud uitsluitend afhankelijk was van de bijdragen die hem werden
gegeven door de
parochianen, onder het personcle geldingsbereik van de verordening viel. Voor

342

HOOFDSTUK VI

2.2.4.2 Post-actieven

Vo. 1408/71 zou voor uitkeringsgerechtigden van slechts zeer geringe
betekenis zijn indien de personele werkingssfeer zich uitsluitend zou
uitstrekken tot personen die daadwerkelijk arbeid verrichten. De
toepasselijkheid van Vo. 1408/71 op post-actieven is aldus een logisch
voortvloeisel van de aard van de problematiek die deze verordening
poogt te regelen.
Nu kan worden gesteld dat personen die tijdelijk of voorgoed van het
arbeidsproces zijn uitgeschakeld en een uitkering genieten, veelal
ree(is op basis van het ruime werknemers- en zelfstandigenbegrip

onder de personele werkingssfeer van Vo. 1408/71 vallen. In het nationale sociale-zekerheidsrecht zijn het immers niet alleen actieven
die zijn aangsloten bij de stelsels van sociale zekerheid, maar vaak

ook zij die een uitkering genieten.
Toch rijst de vraag wat de positie van post-actieven is die om een of
andere reden niet meer onder het werknemers- of zelfstandigenbegrip
van art. 1, sub a) Vo. 1408/71 vallen. Een aanknopingspunt voor het
antwoord op deze vraag is vervat in art. 2, lid 1 van de verordening,
waarin de personele werkingssfeer is omschreven. Op grond van deze
bepaling is de verordening niet alleen van toepassing op werknemers
en zelfstandigen op wie de verordening van toepassing is, maar ook
op hen op wie de verordening van toepassing geweest is. De juiste
uitleg van de woorden 'geweest is', is niet geheel duidelijk. Het is
wel gesuggereerd dat ze zijn opgenomen met het oog op het bestaan
van de bijzondere bepalingen in de verordening die van toepassing
zijn op pensioen- of rentetrekkers.170 Of deze suggestie juist is, kan
niet worden achterhaald; wel kunnen we constateren dat het Hof van
commentaar op dit arrest, zie de noot van KEUNEN, F.W.M. bij RSV 1987/94

170.

Vgl GOVERS, A.W., The material and personal application scope......', a.w.
(1979), 79. Zic voorts de opmerkingen van dc A.G. GAND in HvJ 30 juni 1966,

zaak 61/65 (Vaassen-Goebbels). Volgens de A.G. strckken dc woorden "geweest
is' tot cen gelijkstelling van pensioengerechtigden met niet gepensioneerden;
dit is volgens de A.G. nodig aangezien de rechten van gepensioneerden voortvioeien uit hun aansluiting bij een sociale-zekerheidsstelsel v66r pensionering
Of deze opvatting geheel de juiste is, valt echter gezien de uitspraak van het
Hof van Justitie in Pierik II te betwijfelen (zie HvJ 31 mei 1979, zaak
182/78). Uit deze uitspraak kan namelijk worden afgekid dat het bestaan van
niet
bijzondere bepalingen in de verordcning m.b.t. pensioen-en rentetrekkers
een zelfstandige uitbreiding tot bepaalde post-actieven impliceert. Zie m.n. o.
4.
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Justitie een ruimere interpretatie aan het bepaalde in art.
2, lid 1 Vo.
1408/71 heeft gegeven.
V66r de uitbreiding van de verordening tot zelfstandigen per juli 1982
heeft het Hof de woorden 'geweest is' verschillende malen aangegrepen om een als zelfstandige werkzame en verzekerde persoon, die
voorheen als werknemer in de zin van de verordening was
aan te
merken, onder de werkingssfeer van de verordening te brengen.171 De

vraag is nu of een analoge redenering ook kan worden toegepast op
post-actieven; met andere woorden: geldt het adagium 'eens onder de
verordening altijd onder de verordening', of zijn post-actieven die
niet meer kunnen worden aangemerkt als werknemer of
zelfstandige
in de zin van art. 1, sub a), nia langer te beschouwen als begunstigden van Vo. 1408/71?

Veel auteurs gaan er met een zekere mate van vanzelfsprekendheid
van uit dat het eerste het geval is, dat wil zeggen, de verordening is
van toepassing op alle post-actieven.172 Schrijver dezes heeft in een
eerdere publikatie nog een slag om de arm gehouden door er op
te
wijzen dat zijns inziens het Hof van Justitie zich nog nooit met
zoveel woorden over deze problematiek had uitgelaten.173 Inmiddels is
echter door het Hof in de zaak Daaimeijeri"14 een arrest gewezen dat
meer duidelijkheid verschaft over de onderhavige

problematiek. Het
ging in deze mak om een gewezen ambtenaar die, voordat hij naar
Frankrijk verhuisde, aangesloten was geweest bij de AOW. Na vertrek
de verordening
echter
naar
het
oordeel
van
de
beriep, was hij
Sociale Verzekeringsbank niet langer op basis van deze regeling verzekerd. Was het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank juist (en dit bleek inderdaad
het geval te zijn), dan vloeide hieruit voort dat de heer Daalmeijer
ook niet meer als werknemer kon worden aangemerkt in de zin van

naar Frankrijk en op het moment dat hij zich op

171. Zie o.m. de uitspraken HvJ 27 oktober 1971, zaak 23/71 (Janssen),
HvJ 29
september 1976, zaak 17/76 (Brack) cn HvJ 22 mei 1980, zaak 143/79
(Walsh),
uitgebreid becommentariecrd door GOVERS, A.W, ibidem en FORDE, M., 'The

self-employed and EEC social security rules', ILJ, 1979, 3 c.v.
Vgl. WIJNBEEK W.W., 'Aanwijzing van de toepasselijke wetgeving in EEGverordcningen en -verdragen inzake sociale zekerheid', PS, 1987, 725-730,729;
KAVELAARS, P., 'Enkcle ontwikkelingen in het internationaal sociale zekerheidsrecht', WEEKBIAD, 1988, 1043-1055, 1047.
173. Vgl. VONK, G., 'De Ten Holder problematiek opnieuw aanhangig bij het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschap', SR, 1988, 371-374, 372.
174. HvJ 21 februari 1991, zaak 245/88.
172.
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art. 1, sub a) Vo. 1408/71. Toch zou het Hof op basis van een enkele
verwijzing naar de tekst van art. 2, lid 3 (een soortgelijke bepaling
als art. 2, lid 1, maar dan van toepassing op ambtenaren), de betrok-

kene onder de personele geldingssfeer van de verordening brengen.
Inderdaad kan hieruit niet anders worden geconcludeerd dan dat de
woorden 'geweest is' een zelfstandige uitbreiding van de werkingssfeer van de verordening tot post-actieven impliceren.
Intussen blijkt ook uit het arrest Daa/me#er, alsmede uit een arrest
van dezelfde datum, N017175, dat de toepasselijkheid van Vo. 1408/71
op post-actieven geen absolute betekenis heeft. Nadat over dit punt
een eerdere uitgrote verwarring was ontstaan naar aanleiding van
spraak in ten Holder116, heeft het Hof in deze arresten uitgemaakt

dat de conflictregels van Titel II van Vo. 1408/71 geen toepassing
vinden op personen die voorgoed hun werkzaamheden hebben gestaakt.
Op de implicaties hiervan zal nog nader worden ingegaan.177 Hier

vermelden we slechts dat de principitle toepasselijkheid van Vo.
1408/71 op post-actieven niet hoeft te betekenen dat alle bepalingen
van de verordening zonder meer op deze categorie toepassing vinden,
maar dat bepaalde onderdelen van de verordening hun eigen beperkingen kennen ten aanzien van de personele werkingssfeer.
2.2.4.3 Gezinsleden en nabestaanden

Op grond van art. 2, lid 1 Vo. 1408/71 vallen onder de verordening

en
ook "gezinsleden" en "nagelaten betrekkingen" van werknemers
zelfstandigen. Deze begrippen zijn gedefinieerd in art. 1, sub f), rede invulspectievelijk sub g) Vo. 1408/71; als hoofdregel wordt bij
ling van de begrippen aangesloten bij de inhoud van de wetgeving
178
krachtens welke de prestaties worden verleend.
de toepasLange tijd heeft onzekerheid bestaan omtrent de vraag of
sing van de verordening op gezinsleden en nabestaanden beperkt is
tot alleen 'afgeleide rechten', of ook betrekking kan hebben op 'zelf175. HvJ 21 februari 1991, zaak 140/88
176. HvJ 12 juni 1986, zaak 302/84.
177. Zie hieronder Hoofdstuk VI, (IV), 4.3.4.3.
178. Dcze regel is verder genuancecrd in HvJ

16 december 1976, mak 63/76 (Inzi-

ri110) en in HvJ S mei 1983, zaak 139/82 (Piscitello)
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standige rechten'. Oftewel: gezinsleden en nabestaanden kunnen zich
slechts beroepen op de verordening voor
zover het gaat om rechten
die zij ontlenen aan de hoedanigheid van 'rechthebbende' van de

werknemer of zelfstandige, of zij kunnen dit ook doen wat rechten
betreft die zij genieten onafhankclijk van hun relatie met de
werknemer of zelfstandige. Bij afgcleide rechten
gaat het dan slechts om
rechten die voortvloeien uit de status van medeverzekerde,
bijvoorbeeld in het kader van ziektekostenregelingen, of om
uitkeringen aan
weduw(en/naars) en andere overlijdensuitkeringen.
In het arrest Kennaschek179 bevestigde het Hof van Justitie op grond
van een grammaticale interpretatie
van de verordeningsbepalingen de
'afgeleide rechten doctrine'; in casu impliceerde dit dat een

Joegoslavische echtgenote van een Duitse onderdaan zich niet voor de
doeleinden van de toekenning van een Duitse werkloosheidsuitkering

op de verordening kon beroepen. Het recht op werkloosheidsuitkering
kon namelijk niet worden beschouwd als een van de werknemer afgeleid recht.
De jurisprudentie was echter geenszins consistent. Anderhalf jaar
v66r de uitspraak in Kennaschek en ook reeds een maand hierna,
in
de zaken Echteliedeit Fracaslso en

hizirillo181, erkende het Hof dat
de gehandicapte kinderen van de appellanten zich konden
beroepen op

art. 3, lid 1 Vo. 1408/71, terwijl in beide zaken geen sprake was van

een van de appellanten afgeleid recht.182 Intussen is de lucht echter
aanzienlijk opgeklaard en heeft de jurisprudentie zich geconsolideerd

179. HvJ 23 november 1976, zaak 40/76.
180. HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75.
181. HvJ 16 december 1976, zaak 63/76.
182. De verwarring nam nog toc
nadat het Hof in 10 mei 1982, zaak 139/82 (Piscitello) geen aandacht besteedde aan het kit dat de apI)ellante in het geding
niet als werkneemster, maar hoogstens als gezinslid van een werknemer onder
de verordening kon vallen, terwijl ook hier het recht op uitkering onmogelijk

van dc werknemer was af te leiden. Dit was temeer opmerkelijk omdat het
Hof uitdrukkelijk had gevmagd om aanvullende informatic omtrent de persoonlijk situatie van de betrokkene om te kunnen beoordelen of zij ratione
per-

sonae onder de verordening vicl. Om een beeld te
krijgen van de verwarring
over de afgelcide-rechtenleer naar aankiding van het arrest Piscitello,
zie de
noot bij dit arrest van NUFFEL, P. VAN, in SEW, 1984, 50 en de reactic

hierop van ZEE, S. VAN DER in een noot bij hetzelfde arrest in RSV, 1984/145.

346

HOOFDSTUK VI
in het voordeel van het Kennaschek-arrest. In een drietal meer recente zaken heeft het Hof onder verwijzing naar dit arrest de beper183
king tot 'alleen afgeleide rechten' opnieuw aangebracht.
2.2.4.5

Het criterium van verplaatsing in verband met economische activiteiten

In de bespreking van de personele werkingssfeer van het vrije-verkeersregime van werknemers en zelfstandigen is aan de orde gekomen
dat als uitgangspunt uitsluitend personen die zich voor economische
doeleinden verplaatsen, rechten aan dit regime kunnen ontlenen.184 In
hoeverre speelt dit element ook een rol bij de albakening van het
van
personele geldingsbereik van Vo. 1408/71? Dat het in het kader

Vo. 1408/71 moet gaan om migrerende werknemers of zelfstandigen
blijkt duidelijk uit de Titel van deze verordening waarin wordt verwezen naar werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden,
'die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen". Het Hof heeft evenwel
het criterium van verplaatsing zeer ruim geinterpreteerd. Reeds uit
Unger

bleek dat niet alleen migranten in de strikte zin van het

woord (dat wil zeggen: personen die in een vreemde Lid-Staat wonen)
onder de verordening vallen, maar ook personen die zich naar het
buitenland begeven voor doeleinden van een familiebezoek. In latere
jurisprudentie werden eveneens als migrerende werknemers aangemerkt: een persoon die over het grondgebied van een vreemde LidStaat naar zijn werk reisde185; een persoon die in een vreemde LidStaat vakantie hield186; en een persoon die een avondje uit was in
een vreemde Lid-Staat.187 Ten aanzien van familieleden is het Hof in
een tweetal zaken (in de sfeer van gezinsbijslagen en bijslagen voor
wezen) zelfs tot de conclusie gekomen dat het criterium van verplaatsing in het geheel niet geldt188; bepalend is hier of het familielid

zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt, ongeacht of werknemer of zelfstandige aan het migratiecriterium voldoet.
183. HvJ 20 juni 1985, zaak 94/84 (Deak); HvJ 6 juni 1985, zaak 157/84 (Frascogna
I); HvJ 17 december 1987, zaak 147/87 (Zaoui).
184. Zic hierboven Hoofdstuk VI, (III), 2.2.
185. HvJ 11 maart 1965, zaak 31/64 (Bertholet).
186. HvJ 9 december 1965, zaak 44/65 (Singer).
187. HvJ 12 november 1969, zaak 27/69 (Entr'aide m6dicale).
188. HvJ 16 maart 1978, zaak 115/77 (Laumann); HvJ 4 juli 1985, zaak 104/84 (Kromhout).
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Uit

de vermelde zaken

blijkt opnieuw de zelfstandige betekenis van
Vo. 1408/71 ten opzichte van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer. Tenvijl voor de doeleinden van het verblijfsrecht in
een
vreemde Lid-Staat het criterium van verplaatsing in verband met
verrichten van economische activiteiten zeer strikt wordt toegepast,
is het in het kader van Vo. 1408/71 vrijwel zonder betekenis geworden.
2.2.5

Conclusies met betrekking tot de positie van niet-actieven onder de

verordening

Uit het bovenstaande blijkt dat

de vraag of economisch niet-actieve
personen onder de verordening vallen afhankelijk is van een groot
aantal factoren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat postactieven in de meeste gevallen weI binnen de personele toepassingssfeer van de verordening komen, 6f vanwege hun (al dan niet vrijwil-

lige) aansluiting bij een op werknemers of zelfstandigen toegesneden
sociale-zekerheidsstelsel, Bf wellicht reeds op grond van de woorden
"geweest is" in art. 2, lid 1 Vo. 1408/71.
Het ligt echter anders bij personen die nog nooit enige band met het
arbeidsproces hebben gehad. Als zij niet zijn aangesloten bij een
sociate-zekerheidsstelsel voor werknemers of zelfstandigen, vallen zij
niet onder de verordening. Het feit dat een sociale-zekerheidsstelsel
dat van toepassing is op de gehele bevolking (ook gemengde-prestatieregelingen!) mede op hen is toegesneden doet hier gezien het bepaalde in art. 1, sub a) Vo. 1408/71 onder ii niet aan af. Hoogstens
als gezinslid of nabestaande zullen de betrokkenen dan rechten onder
de verordening kunnen doen gelden, maar deze rechten zijn gezien de
'afgeleide-rechtendoctrine' zeer beperkt.
We dienen ons er dus rekenschap van te geven dat een deel van de
potentieel gemengde-prestatiegerechtigden niet onder de verordening
valt.
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3

Het materiele en personele toepassingsgebied van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 en het communautaire discriminatieverbod in het algemeen

3.1

Vooropmerkingen
en personele gelAls gevolg van beperkingen inzake het materiele
de
Vo.
van
rechtspositie van
1408/71 op
dingsbereik, is de invloed

migranten in bestaansminimumregelingen beperkt; de toepassing van de
verordening strekt zich uitsluitend uit tot 'gemengde prestaties',
terwijl personen die nog nooit een band hebben gehad met het arbeidsproces in de meeste gevallen buiten de personele werkingssfeer
van de verordening vallen. In deze paragraaf komt de vraag aan de
orde in hoeverre de voor bijstandsgerechtigden nadelige leemtes in de
toepassingssfeer van Vo. 1408/71 kunnen worden opgevuld door het
communautaire verbod op discriminatie naar nationaliteit.
De toepassing van het discriminatieverbod heeft geen invloed op de
mogelijkheden om bijstandsuitkeringen te genieten buiten de landsuitsluitend
grenzen; in beginsel wordt een export van uitkeringen
mogelijk gemaakt door de bijzondere bepalingen van Vo. 1408/71. Het
discriminatieverbod is wel van groot belang voor nadelen in de sfeer
van bestaansminimumuitkeringen waarmee
vreemde Lid-Staat geconfronteerd zien.

migranten zich in een

Hieronder wordt eerst ingegaan op het materiele en personele geldingsbereik van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. Vervolgens wordt onderzocht of het algemene discriminatieverbod naar nationaliteit, zoals
vervat in art. 7 EEG een aanvullende rol kan spelen in gevallen dat
de genoemde bepaling van Vo. 1612/68 aan de betrokkenen geen uitkomst biedt.

3.2

De materidle werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68

3.2.1

Algemeen

Een lange tijd is het niet duidelijk geweest of het begrip sociale
voordelen in art. 7, lid 2 al dan niet is beperkt tot voordelen die
inherent zijn aan de hoedanigheid van werknemer, in die zin dat deze
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verband moeten houden met de arbeidsovereenkomst.189 Een restrictieve interpretatie past in de opvatting, zoals tot uitdrukking komend
in de zaken Walrave-Koch en Dona; het discriminatieverbod naar
nationaliteit betreft alleen voordelen die voortvloeien uit het verrichten met economische activiteiten, c.q. het verrichten van arbeid in
loondienst. Het is de vraag of bij een restrictieve uitleg alle
bestaansminimumuitkeringen onder het begrip sociale voordelen ex art.
7, lid 2 zouden kunnen worden gebracht. Kenmerk van deze uitkeringen is immers dat ze onder het voorbehoud van nationaliteitsen/of

territorialiteitscriteria, vaak gcheel onafhankelijk van de vraag of een
persoon werkzaamheden uitoefent, een bestaansminimum bieden; van
enige relatie tussen het recht op uitkering en de tewerkstelling van
personen in arbeid in loondienst is geen sprake.
Het Hof van Justitie heeft, na een aarzelende start, geheel afstand
genomen van een strikt 'economische interpretatie' van het begrip
sociale voordelen. Daarvoor in de plaats is aansluiting gezocht bij het
criterium van het bevorderen van de mobiliteit van werknemers en
de vrije-verkeersdoelstellingen van het Verdrag. Het begrip sociale
voordelen ex art. 7, lid 2 is dermate ruim uitgelegd dat kan worden
geconcludeerd dat uitkeringen krachtens sociale zekerheid, de sociale
bijstand daarbij inbegrepen, onder de werkingssfeer van art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 kunnen worden gebracht.
3.2.2

De ontwikkeling van de Even-formule

Een van de eerste uitspraken over de reikwijdte van art. 7,
lid 2 Vo.
1612/68, het arrest Michel S. 10, getuigde nog van een restrictieve
uitleg van deze bepaling. Het Hof was tot het oordeel gekomen dat de
voordelen onder een Belgische wet inzake de sociale
reclassering van
minder-validen, die werden geclaimd door een mentaal gehandicapte
zoon van een Italiaanse werknemer, niet door deze
bepaling werden
bestreken. Uit de bewoordingen van art. 7 Vo. 1612/68
en de opzet
van deze verordening in zijn geheel moest worden
afgeleid dat het
begrip sociale voordelen aan de tewerkstelling
verbonden is, en bijge189.

Zie hieromtrent uitgebreid O'KEEFFE, D., 'Equal Rights for Migrants; the
Concept of Social Advantages in Article 7(2), Regulation 1612/68', YEL, 1985,
93-123,95-99.

190. HvJ 11 april 1973, zaak 76/72.
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volg aan de werknemers zelf ten goede moeten komen, zodat de voor
hun gezinsleden bestemde voordelen buiten de toepassing van dit
artikel vallen. 191
Het arrest leek niet alleen te suggereren dat gezinsleden ratione
personae buiten de bescherming van het discriminatieverbod van art.
7, lid 2 vallen, maar ook dat voor werknemers de voordelen in verband moesten staan met de activiteiten in loondienst, eventueel zelfs
met de arbeidsovereenkomst.

De beperkte uitleg van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 heeft zich niet doorgezet. Een aantal jaren na het wijzen van het arrest Michel S. moest
het Hof zich in de zaak Cristilli192 buigen over de vraag of Franse
trein-reductiekaarten ten gunste van grote gezinnen onder de reikwijdte van art. 7, lid 2 kwamen. De reductie op spoorwegtarieven, die

was gebaseerd op een bepaling uit de Code de la famille et de l'aide
sociale, had niets uit te staan met de tewerkstelling van werknemers,
maar strekt ertoe grote gezinnen te steunen in de financiele lasten
voortvloeiende uit de opvoeding van de kinderen. In casu werden de
reducties geclaimd door een Italiaanse weduwe, wier echtgenoot,
eveneens van Italiaanse nationaliteit, als werknemer in Frankrijk bij
een arbcidsongeval was overleden. Het Hof stelde nu dat de verwij-

zing naar de 'sociale voordelen' in art. 7, lid 2 niet limitatief mag
worden uitgelegd, zodat bijgevolg het met het oog op deze bepaling
beoogde gelijkheid van behandeling het materitle toepassingsgebied
aldus moest worden afgebakend dat het "alle, wel of niet aan de
arbeidscontract verbonden sociale en fiscale voordelen omvat, dus ook

reducties op vervoersprijzen voor grote gezinnen".

Het dictum van het arrest Cnktini gaf aan dat de koppeling tussen
het begrip sociale voordelen met de tewerkstelling van de werknemers, niet langer werd vastgehouden. In latere jurisprudentie werd
dit stelselmatig bevestigd. De geciteerde overweging van Cristini
vormde de eerste aanzet van een formulering van het begrip sociale
voordelen die het Hof voor de eerste keer zou hanteren in de zaak
191. WeI kon de betrokkene ecn bcroep doen op art. 12 van de verordening, dat
familicleden van de werknemer het recht geeft op toegang tot het ondenvijs
192. HvJ 30 september 1975, zaak 32/75.
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Even 193 en vervolgens in een groot aantal zaken zou herhalen. Volgens deze formulering omvat het begrip sociale voordelen alle voordelen:

die, al dan nict verbonden aan een arbeidsovereenkomst, in het algemeen aan nationale werknemers worden toegekend, voornamelijk op grond van hun objectieve
hoedanigheid van werknemer of enkel wegens het feit dat zij ingezetenen zijn,
zodat een uitbreiding ervan tot werknemers die onderdaan van cen andere Lid-staat

zijn, geschikt lijkt om hun mobiliteit binnen de Gemeenschap te vergemakkelijken.

De verwijzing naar het element van de mobiliteit van werknemer, die
met de toekenning van een sociaal voordeel moet zijn gediend, geeft
aan dat de uitleg van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 vooral in het teken is
gaan staan van de vrije-verkeersdoelstellingen van het EEG Verdrag.
Opmerkelijk is overigens dat het Hof nooit is overgegaan tot een
bespreking van een vraag of de toekenning van een concreet voordeel
al dan niet de mobiliteit kan vergroten, zodat dit element van de
Even-formule praktisch zonder betekenis is gebleven. Wat blijft staan
zijn de overige elementen, die echter op zich dermate ruim zijn omschreven dat een zeer breed spectrum van typen voordelen en voorzieningen eronder kunnen vallen. Inderdaad zou een ware rommelmarkt van de meest uiteenlopende voordelen onder art. 7, lid 2 worden gebracht.194 In hoeverre omvat het begrip sociale voordelen ook
sociale-zekerheids- en nog belangrijker; sociale-bijstandsuitker
ingen?

193. HvJ 31 mei 1979, zaak 207/78.

194. Om maar een greep uit de jurisprudentie te doen: In HvJ 14 januari 1982,
zaak 65/81 (Reina): renteloze leningen bij geboorten verstrekt door de
'Landenskredietbank Baden-WOrtemberg' op basis van dc financitle steun van
cen Duitse deelstaat; in HvJ 11 juli 1985, zaak 137/84
(Mutsch): het recht van
cen persoon om te verzoeken dat in een tegen hem gevoerde strafzaak cen
andere taal wordt gebruikt dan die welke bij het kennisnemende gerccht normaal als procestaal wordt gebruikt; in HvJ 17 april 1986, zaak 59/85
(Reed)
het recht op gelijkstelling van gehuwden en ongehuwde partners voor de
docleinden voor dc toestemming van verblijf op vreemd grondgebied (!); in HvJ
21 juni 1988, zaak 39/86 (Lair): studiebeurzen bestemd voor het levensonderhoud.
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3.2.3

Het begrip

sociale voordelen en

sociale-zekerheids- en bijstandsuit-

keringen

De vraag of sociale-zekerheids- en bijstandsuitkeringen onder de
werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 vallen, is gedurende een
bepaalde tijd vertroebeld geweest door de relatie met Vo. 1408/71. In
de conclusie bij de zaak Frilli had de Advocaat-Generaal Mayras gesteld dat prestaties onder de werkingssfeer van Vo. 3/58, in geen
geval tegelijkertijd als sociale voordelen in de zin van art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 kunnen worden aangemerkt. Het Hof leek zich in F,illi
bij deze opvatting aan te sluiten door te overwegen dat een onderzoek naar de vraag of een uitkeringsregeling kan worden gekwalificeerd vanuit het begrip sociale voordelen in de zin van art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 pas in aanmerking kan komen wanneer is vastgesteld dat
het niet gaat om een uitkering van sociale zekerheid in de zin van

een aantal navolgende zaken, te weten Callemeyn195,
197 en Inzirillo198, gaf het Hof er de
Costal96, Eclitelieden Fracas
voorkeur aan oplossingen te zoeken in het kader van de coilrdinatie-

Vo. 3/58. In

verordening, terwijl toepassing van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 waarschijnlijk evenzeer tot een bevredigend resultaat had geleid. Hierdoor
bleef de onzekerheid met betrekking tot de vraag of de begrippen
'sociaal voordeel' ex art. 7, lid 2 en 'sociale zekerheid' ex art. 4 Vo.
199
1408/71 elkaar al dan niet wederzijds uitsluiten, voortbestaan.

Nu is al beschreven dat de uitspraken van het Hof in Echtelieden
Fracas en Inzirillo werden gedaan in afwijking van de inmiddels door
het Hof ontwikkelde 'afgeleide-rechtendoctrine' ten aanzien van familieleden en nabestaanden van werknemers en zelfstandigen.200 Dit was
in deze zaken een vereiste om de betrokkenen toe te laten tot de
195.
196.
197.
198.

HvJ 28 mei 1974, zaak 187/73.
HvJ 13 november 1974, mak 39/74,
HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75
HvJ 16 december 1976, zaak 63/76.

het arrest van 16
199. Hierbij moet overigens worden aangemerkt dat het Hof in
december 1976, zaak 63/76 (Inziri110) de ruime interpretatie van het personele

die gezinsgeldingsbereik van Vo. 1408/71 mede baseerde op de bescherming
leden eventueel aan art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 konden ontlenen. Toch werd de
zaak opgelost in het kader van Vo. 1408/71. Zie hierover de opmerkingen van
O'KEEFFE, D., a.w. (1985), 104; GOVERS, A.W., a.w. (1979), 84.
200. Zie hierboven Hoofdstuk IV, (IV), 2.2.4.3.
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bescherming van Vo. 1408/71. In navolgende jurisprudentie zou het
Hof echter in vergelijkbare gevallen van familieleden die een beroep
doen op gelijkheid van behandeling ter verkrijging van bepaalde uitkeringen, er niet langer voor opteren oplossingen te zoeken in het
kader van Vo. 1408/71, maar in het kader van art. 7, lid 2
Vo.
201
ging het om de toekenning van het gewaar1612/68. In Castelli

borgd inkomen aan bejaarden aan een Italiaanse moeder die in Belgie
inwoonde bij een Italiaanse werknemer; in Frascogna Fn om de
toekenning van een non-contributieve Franse ouderdomstoclage aan
een Italiaanse moeder die in Frankrijk
inwoonde bij een Italiaanse
werknemer; in Deak 03 om de toekenning van een Belgische wachtgelduitkering voor jeugdige werknemers aan een Hongaarse zoon
inwonende bij zijn Italiaanse moeder in Belgie (!). In al deze gevallen
stelde het Hof dat op grond van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 aan
de
betrokkenen geen nationaliteitsvoorwaarden mochten worden
tegengeworpen. De uitspraken maakte duidelijk dat het materiale geldingsbereik van Vo. 1408/71 en dat van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68
kan overlappen. De aan de orde zijnde uitkeringsregelingen konden namelijk
waarschijnlijk evenzeer worden aangemerkt als sociale-zekerheidsuitkeringen in de zin van art. 4 Vo. 1408/71; wat betreft de positie van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden was dit inderdaad reeds
expliciet bevestigd door het Hof.204

Achteraf kan worden geconcludeerd dat het Hof in Frilli een regel
heeft willen geven voor een procedurele voorrang van
behandeling
van Vo. 1408/71 ten opzichte van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 en niet
een regel voor de afbakening van het begrip 'sociaal voordeel'.205 In
HvJ 12 juli 1984, mak 261/83.
HvJ 6 juni 1985, zaak 157/84
HvJ 20 juni 1985, zaak 94/84.
Zie HvJ 22 juni 1972, zaak 1/72 (Frilli).
205. Het komt vaak voor dat dc verwijzende nationale rechter in
prejudicitle procedures de toepassing van beide
verordeningen aan de orde stelt; in die gevallen dient allereerst een onderzoek te worden ingesteld naar de toepasselijkheid Vo. 1408/71. Een dergelijke benaderingswijze vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat de codrdinatieverordening cen veel ruimere bescherming
biedt aan migranten dan de bepaling van art. 7, lid Vo.
2
1612/68. Interessant
201.
202.
203.
204.

is overigens ook om te constateren dat het Hof in gevallen dat Vo. 1408/71

geen toepassing kan vinden soms 'quasi-ambtshalve', d.w.z. ook als hieromtrent
geen vragen zijn gesteld, overgaat tot een onderzoek naar de toepasselijkhcid
van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. Zie o.m. HvJ 20 juni 1985, zaak 94/84 (Deak) en
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het laatste Commissievoorstel tot wijziging van Vo. 1612/68 06 wordt
uitdrukkelijk met dit gegeven rekening gehouden. In de voorgestelde

wordt een
van de
gebied
gelijkheid van behandeling mede uitgebreid tot het
nieuwe

redactie van art. 7, lid 1 van

deze verordening

207

sociale zekerheid.

Sociale-zekerheidsuitkeringen in de zin van Vo. 1408/71 kunnen dus
evenzeer worden aangemerkt als sociale voordelen ex art. 7, lid 2 Vo.
1612/68. Wat is de status van uitkeringen onder deze bepaling die
buiten de materiale werkingssfeer van Vo. 1408/71 vallen? Deze vraag
is met name relevant voor bijstandsuitkeringen, die (anders dan ten
aanzien van gemengde-prestatieregelingen het geval is) van het toe-

heeft zich
passingsgebied van Vo. 1408/71 zijn uitgesloten. Het Hof
de
plaats van de
nooit in algemene bewoordingen uitgelaten over
sociale bijstand onder art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. Echter, op grond van
de Even-formule, waarin het begrip sociale voordelen onder meer
wordt uitgebreid tot regelingen die niet alleen werknemers ten goede
komen maar alle ingezetenen, en waarin afstand wordt gedaan van de
voorwaarden dat de voordelen moeten voortvloeien uit een arbeidsgekomen
overeenkomst, kan moeilijk tot een andere conclusie worden
dan dat dit het geval is.208 Hier kan nog aan worden toegevoegd dat

het Hof in de zaak Reina 209 uitdrukkelijk heeft gesteld dat het beeen
grip sociale voordelen niet enkel voordelen omvat die krachtens
tockenning
op
een
de
waarvan
die
toegekend,
maar
ook
recht worden
discretionaire basis geschiedt. Ook bijstandsregelingen die aan de uitvoerende instanties een ruime beleidsmarge toestaan (onder meer de
HvJ 17 december 1987, zaak 147/87 (Zaoui).
206. Laatste versie: PB EG C 119/10 van 15 mci 1990.
207. Het voorgestelde nieuwe art. 7, lid 1 luidt: "De werknemer die onderdaan van
Lid-Staten op grond
cen Lid-Staat is, mag op het grondgebied van de andere
nationaliteit nict anders worden behandeld dan de eigen werknemers
van

zijn

van de betreffende Lid-Staat ten aanzien van alle art)cidsvoorwaarden, met
name op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygitne, alsmede ten aanzien van bezoldiging, ontslag, sociale zekerheid en herinschakeling in het beindien
roepsleven of wedertewerkstelling indien hij werkloos is gewor(len of
hij slachtoffer is van gchele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid:
208. In HvJ 27 maart 1985, zaak 248/83 (Hoeckx) en HvJ 27 maart 1985, zaak

122/84 (Scrivner) werd in ieder geval geen enkcle twijfel opgerocpen dat de

zou moeten
Belgische wet op het bestaansminimum nict als sociaal voordeel
wor(len aangemerkt.
209. HvJ 14 januari 1982, zaak 65/81.
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diverse nationale regelingen voor bijzondere bestaanskos
ten) lijken
dus te zijn gedekt door het discriminatieverbod op het terrein van de
sociale voordelen. In het algemeen wordt in de literatuur over de

toepasselijkheid van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 op de sociale bijstand

niet getwijfeld.210

3.3 De positie

van niet-actieven onder de personele werkingss
feer van
art. 7, lid 2 Vo. 1612/68

3.3.1 Vooropmerkingen

Uit de redactie van art. 7 Vo. 1612/68 kan worden afgeleid dat de
gelijkheid van behandeling op het terrein van de sociale voordelen
toekomt aan werknemers-onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat. Aangezien Vo. 1612/68 is gebaseerd
op art. 48 en 49 EEG is er geen grond om aan te nemen dat de personele werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 afwijkt van die van
art. 48 EEG in het algemeen; anders dan het geval is in het kader
van Vo. 1408/71 kent deze bepaling geen eigen werkneme
rsbegrip.
Eerder in dit hoofdstuk is reeds uitgebreid ingegaan op de positie
van
niet-actieven onder het vrije werknemersverkeer voor de doeleinden
van de toekenning van een recht op verblijf. Als uitgangspunt kunnen
we de conclusies van deze paragraaf transponeren op de personele
werkingssfeer van art. 7, lid 2. Echter, ten aanzien van groepen die
niet daadwerkelijk arbeid verrichten maar wei onder het ruime werknemersbegrip vallen, zijn in de jurisprudentie bepaalde problemen
gerezen, waaruit kan worden afgeleid dat het geldingsbereik van art.
7, lid 2 Vo. 1612/68 toch een aantal beperkingen kent, die specifiek
in het kader van dit artikel een rol spelen. Voorts wordt ook de
positie van gezinsleden en nabestaanden van een werknemer onder
art. 7, lid 2 gekenmerkt door een eigen problematiek.
In dit onderdeel worden de bijzondere problemen met betrekking tot
210. Zie o.m. SCHULTE, B., 'EuropSische Sozialpolitik..., a.w.
(1985), 12;
SIEVEKING. K, 'De sociaal-rechtelijke positie van EG-migranten, Migrantenrecht, 123-133, 126; MEINER, J., 'The right to welfare; equality and equity
under community law' ELK 1984, 477 e.v. 481. O'KEEFFE, a.w.
(1985), houdt
echter nog bepaalde slagen om de arm, zie p. 123.
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de personele werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 nader aan de

orde gesteld.
3.3.2

Grenzen aan de personele werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68

Het moet worden aangenomen dat werknemers die voldoen aan het
Levin-criterium, onder het personele geldingsbereik van art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 vallen. Wat is echter de positie van personen die niet
daadwerkelijk arbeid verrichten maar die op grond van de bepalingen
inzake het recht op verblijf in een vreemde Lid-Staat wel als begunstigden van het vrije-verkeersregime kunnen worden aangemerkt:
werkzoekenden en werklozen, tijdelijk arbeidsongeschikten en overige
post-actieven? Het legislatieve regime is niet eenduidig. Ten aanzien
een recht op
van gepensioneerden en blijvend arbeidsongeschikten met
recht
het
is
Lid-Staat
op gelijkvreemde
bepaald dat
verblijf in een
hun
op
ook
toepasvan
1612/68
heid van behandeling, erkend in Vo.
sing is. 11 Voor de andere categorieen van personen onder het ruime
werknemersbegrip is echter in het geheel niets bepaald212; betekent

dit a contrario dat zij van de bescherming van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 zijn uitgesloten, of moet de stitte van de gemeenschapswetgever hier worden opgevat als een leemte in de regelstelling? Het Hof
van Justitie heeft de problematiek nooit vanuit deze dogmatische
vraagstelling benaderd, maar een praktische houding aangenomen,
beoorwaarbij iedere zaak ogenschijnlijk op zijn eigen merites wordt
deeld.

is

overigens
211. Zie art. 7, lid 2 Vo. 1251/70. Voor toepassing van deze bepaling
weI vereist dat de betrokkenen aan de in art. 2 Vo. 1251/70 geformuleerde
in: Kommentar zum EWG
verblijfseisen voldoen. Vgl o.m. KARPENSTEIN, P.
de Commissie in HvJ 22
de
a.w.
van
en
487
opmerkingen
451-509,
Vertrag,
juni 1972, zaak 1/72 (Frilli).
212. Wei wordt in het Commissievoorstel tot wijziging van Vo. 1612/68 (laatste
versie: PB EG C 119/10 van 15 mei 1990) het discriminaticverbod ex art. 7 Vo.
1612/68 uitdrukketijk uitgebrcid tot situatics waarin de werknemer werkloos is
geworden of slachtoffer is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikthcid.
M.i. wordt hiermee het legislatieve regime nog steeds nict volledig sluitend.
Weliswaar bestaat er meer duidclijkhcid omtrent de positic van werklozen,
maar ten aanzien van post-actievcn wordt een nieuwe inconsistentie in het
leven geroepen. Voor arbeidsongeschikten worden de minimum verblijfsvereisten zoals vervat in Vo. 1251/70 buiten werking gesteld, maar ten aanzien van

gepensioneerden blijven deze kennelijk bestaan.
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De communautaire rechtspraak geeft ons een drietal voorbeelden van
personen die ondanks een erkende verblijfsrechtelijke status geen
aanspraak konden maken op de gelijkheid van behandeling op het
gebied van de sociale voordelen. Het eerste voorbeeld betreft het
geval Lebon.213 We herinneren er hier aan dat het ging om een
Franse onderdaan die in Belgit een beroep
deed op art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 ter ondersteuning van haar aanvraag voor een uitkering
krachtens de wet op het bestaansminimum. Lebon deed dit beroep niet
alleen op basis van haar status als gezinslid
van haar eveneens in
wonende
Franse
Belgit
vader, maar ook op basis van haar status als
werkzoekende. Het Hof zou echter op basis van een grammaticale
interpretatie van Vo. 1612/68 oordelen dat werkzoekenden van de

bescherming van art. 7, lid 2 zijn uitgesloten. Volgens het Hof komt
het recht op gelijke behandeling met betrekking tot fiscale en sociale
voordelen enkel toe aan werknemers in enge zin; personen die zich
verplaatsen om werk te zoeken hebben overeenkomstig het bepaalde
in artt. 2 en 5 van Vo. 1612/68 slechts aanspraak op gelijkheid van
behandeling wat betreft de toegang tot de arbeid.214
Het tweede voorbeeld deed zich voor in de zaak Laipls, die betrekking had op de positie van een student/ex-werknemer.216 Het Hof
oordeelde dat personen die in het gastland een betrekking hebben
uitgeoefend in de zin van de criteria zoals vervat in Levin en Kempf,
maar niet langer in een arbeidsverhouding staan, voor de doeleinden
van bepaalde voorschriften van het gemeensch
apsrecht met werknemers worden gelijkgesteld. Voor studenten/ex-werknemers betekende
213. HvJ 18 juni 1987, zaak 316/85 (Let)on).
214. Inmiddels rijst de vraag in hocverre deze
rechtspraak zich verhoudt tot cen

verruiming van het verblijfsrecht van werkzoekenden waartoe het Hof eventueel in het kader van de zaak Antonissen
(292/89) zou kunnen concluderen.

Indien aan werkzoekenden inderdaad een verblijfsrecht zal worden gegund
gedurende de totale periode dat zij effectief naar werk zocken, onalhankelijk
van cen bestaansmiddelenvereiste, zal uitsluitend in het gastland cen recht
op
cen bestaansminimum kunnen worden
niet onderverkregen indien dit
hevig is aan nationaliteitsvoonvaarden. Hierdoor zullen derecht
Lid-Staten met

nationaliteitscriteria in hun bestaansminimumwetgevingen beter af zijn dan de
Lid-Staten die in hun wetgeving dergelijke criteria niet kennen. Of dcze situatie in het licht van de doelstellingen van het EEG Verdrag als
bcvredigend

is aan te merken, kan worden betwijfeld.
215. HvJ 21 juni 1988, zaak 39/86.
216. Zie hierboven Hoc>fdstuk VI, (III), 2.3.4.
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dit dat zij zich konden beroepen op art. 7, lid 2 Vo. 1612/68, echter
onder de beperking dat er een 'aantoonbaar inhoudelijk verband'
moest bestaan tussen de aard van de vroeger verrichte werkzaamheden en de later gevolgde studierichting.
Niet alle studenten/ex-werknemers vallen dus onder het discriminatieverbod van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en in die zin betekent het arrest

een beperking van de personele werkingssfeer van deze bepaling. Het
belang van het arrest ligt evenwel veel meer in de impliciete bevestiging van de rechten onder art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 van post-actieven in het algemeen. Dit is met name relevant voor die groepen ten
aanzien van wie wat betreft de toegang tot art. 7, lid 2 Vo. 1612/68
geen voorzieningen zijn getroffen in het secundaire gemeenschapsrecht (onvrijwillig werklozen en tijdelijk arbeidsongeschikten, die
recht hebben op voortgezet verblijfsrecht).217 De conclusies in de
zaak Lebon ten aanzien van werkzoekenden mogen dus niet worden
overgezet op ex-werknemers.

Het derde voorbeeld tenslotte biedt het arrest Brown.218 In dit arrest
ging het om een student-stagiaire ten aanzien van wie het Hof uitdrukkelijk had bepaald dat deze met het oog op het Levin-en het
Blum-criterium als werknemer kon worden aangemerkt.219 Voor de
betrokkene betekende dit echter niet dat hij aanspraak kon maken op
de bescherming van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. De redenen waarom het
Hof tot een dergelijk oordeel kwam, lagen besloten in het feit dat de
stage van Brown gold als een verplicht onderdeel van zijn technische
studie; zijn werknemersstatus vloeide

voort uit het feit dat hij was

toegelaten tot een universiteit om deze studie te verrichten. In dergelijke omstandigheden waren zijn werkzaamheden accessoir aan zijn
status als student en kon hij voor de doeleinden van een beroep op
een studiebeurs voor de kosten van het levensonderhoud noch be217.

Dat werklozen onder het personele geldingsbercik van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 kunnen vallen zou eventueel ook kunnen worden afgekid uit HvJ 27
maart 1985, zaak 248/83 (Hoeckx) en HvJ 27 maart 1985, zaak 122/84
(Scrivner), waarin de appellanten (kennelijk onvrijwillig) werkloos waren. De
personele werkingssfecr van dit artikel kwam in het gcheel niet aan de orde.
Voor de A.G. DARMON stond het zelfs 'buiten kijr dat de verzoekers ratione
personae onder de toepassing van de gemeenschapsregeling vielcn.

218. HvJ 21 juni 1988, zaak 197/85.
Zie hierboven Hoofdstuk VI, (III), 2.1.2.2.

219.
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scherming ontlenen aan de gelijkheid van behandeling op het gebied
van sociale voordelen, noch aan art. 7 EEG in het algemeen.220

De drie voorbeelden illustreren dat er niet noodzakelijk een directe
koppeling hoeft te bestaan tussen de personele werkingssfeer van art.
7, lid 2 Vo. 1612/68 en de kring van begunstigden van het vrije
werknemers verkeer voor de doeleinden van het verblijfsrecht. Op
zich is dit verbazingwekkend, omdat op deze wijze bepaalde groepen
verblijfsgerechtigden worden gecreeerd met een verminderde rechtspositie ten opzichte van nationale onderdanen, een situatie die door het
Hof verschillende malen in strijd is verklaard met de doelstellingen
van het EEG Verdrag.221 Bezien we evenwel de drie groepen van
personen die in de drie besproken arresten aan de orde zijn gesteld,
dan blijkt dat het telkens gaat om categorieen die zich ver in de
marges van het werknemersbegrip situeren. Zowel de verblijfsrechtelijke status van werkzoekenden als die van studenten-stagiaires en
studenten/ex-werknemers is niet met zoveel woorden geregeld in het
secundaire communautaire recht dat betrekking heeft op het vrije
werknemersverkeer. Het is daarom niet onbegrijpelijk dat het Hof
zich bij het toekennen van de gelijkheid van behandeling op het
terrein van de sociale voordelen ten aanzien van deze groepen terughoudend opstelt. Een erkenning van een recht op gelijkheid van behandeling zou betekenen dat de betrokkenen aanspraak kunnen maken
op de uit de algemene middelen gefinancierde voorzieningen, waaronder bestaansminimumuitkeringen en studiebeurzen voor het levensonderhoud. Dit zou zich slecht verhouden met de praktijk van de
toepassing op het bestaansmiddelenvereiste in relatie tot het ver-

blijfsrecht van studenten en werkzoekenden. Op het moment dat de
onderhavige uitspraken werden gewezen, was in de Raad nog geen
overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het vrije-verkeersregime tot niet-actieven, juist omdat wordt gevreesd dat een derge220. DRIJBER, B.J., a.w. 1639 heeft er op gewezen dat het eenvoudiger ware geweest, indien het Hof Brown niet als werknemer had aangemerkt, zodat zijn
status onder art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 reeds op die grond moest worden ontkend. lien dergelijke benadering was echter niet mecr mogelijk aangezien het
Hof bij een ecrdere gelegenheid in HvJ 3 juli 1986, zaak 66/85 (Blum) een
stagiaire de werknemersstatus had toegeschreven.

221. Vgl. o.m. HvJ 3 juni 1986, zaak 139/85 (KempD en nota bene HvJ 18 juni
1987, zaak 316/85 (Lebon) zelf.
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lijke uitbreiding een verzwaring van de sociale lasten met zich mee
kan brengen. De jurisprudentie van het Hof inzake de personele werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 getuigt dat het Hof niet
teveel op eventuele toekomstige besluitvorming van de gemeenschapswetgever vooruit heeft willen lopen, vooral niet op punten die bij de

Lid-Staten gevoelig liggen.
Inmiddels is het vrije verkeer van niet-actieven gerealiseerd onder
het uitdrukkelijke voorbehoud van een bestaansmiddelenvereiste. In
die omstandigheden blijft de onverkorte uitbreiding van het discriminatieverbod van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 tot alle categorieBn van
personen die onder het ruime werknemersbegrip vallen een problematisch thema.
3.3.3

De positie van gezinsleden en nabestaanden onder art. 7, lid 2 Vo.

1612/68

Op grond van een letterlijke lezing van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 komt
het recht op gelijkheid van behandeling op het terrein van de sociale
voordelen uitsluitend toe aan de werknemer en niet aan zijn familie-

leden die zich bij hem hebben gevestigd. Deze consequentie is echter
222
erkende het Hof dat
niet door het Hof geaccepteerd. In Clistini
ook nabestaanden rechten aan art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 kunnen ontlenen. Hierbij wees het Hof onder meer op art. 7 Vo 1251/70, dat de
achtergebleven familieleden van een overleden werknemer het recht
geeft op gelijke behandeling zoals erkend in Vo. 1612/68. Voorts
werden ook de rechten van familieleden van niet-overleden werk223
en Frascogna I224
nemers onder art. 7, lid 2 erkend; in Castelli
ten aanzien van bloedverwanten in opgaande lijn, in Deak 25 ten
aanzien van een bloedverwant in neergaande lijn.

De uitbreiding van de personele werkingssfeer van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 tot familieleden en nabestaanden is primair gemotiveerd met
een beroep op de doelstellingen van het vrije werknemersverkeer. Het
Hof benadrukt dat een werknemer die zijn familieleden en nabestaan222.
223.
224.
225.

HvJ 30 september 1975, zaak 32/75.
HvJ 12 juli 1984, oak 261/83.
HvJ 6 juni 1985, zaak 157/84.
HvJ 20 juni 1985, zaak 94/84.
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den wit verzekeren van bepaalde nationale voordelen, ertoe zou kunnen worden gebracht niet te blijven in de Lid-Staat waar hij zich
heeft gevestigd en werk heeft gevonden, indien deze Lid-Staat zijn

familieleden en/of nabestaanden van dergelijke voordelen op grond
van hun vreemde nationaliteit kan ontzeggen. Dit zou indruisen tegen
de doelstellingen en de geest van het vrije werknemersverkeer, mede

gezien het aan de werknemer en zijn gezinsleden in Vo. 1251/70
toegekende recht om verblijf te houden op het grondgebied van een
Lid-Staat, na er een betrekking tc hebben vervuld.226

De motivering voor de uitbreiding van de toepassingssfeer van art. 7,
lid 2 Vo. 1612/68 tot familieleden en nabestaanden van de werknemer
is dus gelegen in het bevorderen van het vrije verkeer van de werknemer zelf. Dit aspect zou zeer duidelijk doorklinken in het dictum
van het Hof in het arrest Lebon.227 Uit de voorheen vermelde uitspraken zou eventueel nog kunnen worden afgeleid dat familieleden en
nabestaanden een zelfstandig recht op gelijke behandeling krachtens
art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 hebben. Aan dit misverstand werd echter een

einde gemaakt. Het Hof stelde dat een familielid slechts indirect
aanspraak op de gelijkheid van behandeling heeft die de werknemer
zelf aan art. 7 ontleent, dat wil zeggen: sociale uitkeringen moeten
alleen dan aan familieleden worden toegekend, indien dit ten aanzien
van de werknemer is te beschouwen als een sociaal voordeel. Hieruit
vloeide voort dat voor de werknemer die niet meer opkomt voor het
levensonderhoud van zijn bloedverwant, dat wil zeggen het familielid
niet 'ten laste heeft', de sociale uitkering waarop een beroep wordt
gedaan geen sociaal voordeel is. We herinneren ons overigens dat het
doen van een beroep op een bestaansminimumuitkering ten taste van
de algemene middelen van het gastland, op zichzelf de status van
een familielid ten laste niet in de weg staat 28; van belang is uitsluitend de feitelijke ondersteuning door de werknemer.
De uitspraak in Lebon past in de systematiek van het vrije-verkeersregime. Binnen dit regime zijn de rechten van de familieleden acces226. Zie m.n. dc overwegingen van het liof in HvJ 30 september 1975, zaak 32/75
(Cristini), HvJ 16 december 1976, zaak 63/76 (Inzirillo) en HvJ 20 juni 1985,
zaak 94/84 (Deak).
221 HvJ 18 juni 1987, zaak 316/85.
228. Zic hierboven Hoofdstuk VI, (III), 2.4.
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soir aan die van de werknemer of zelfstandige. Wel is het opmerketijk
dat het Hof aan de afwezigheid van zelfstandig rechten van familieleden in het kader van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 veel minder verreVo. 1408/71. Van
gaande consequenties verbindt dan in het kader van
de
een 'afgeleide-rechtendoctrine', waarbij
bescherming van familieaan de hoedanigworden
ontleend
leden zich beperkt tot rechten die
heid van 'rechthebbende' van de werknemer, is geen sprake. Hierdoor
is voor familieleden en nabestaanden het belang van art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 veel groter geworden dan dat van Vo. 1408/71.
Inmiddels heeft de Commissie een voorstel gedaan om de familieleden
van een werknemer die woonachtig zijn op het grondgebied van de
Lid-Staat waar deze werknemer arbeid verricht of heeft verricht, een
zelfstandig recht op gelijkheid van behandeling op het gebied van de
229
Dit zal in concreto vooral gevolgen
sociale voordelen te geven.
hebben voor de categorieen van gezinsleden ten aanzien van wie in
het voorstel tot wijziging van Vo. 1612/68 het vereiste van 'ten laste

komen van de werknemer' is geschrapt (de echtgenoot en bloedverwanten in neergaande lijn en bloedverwanten in opgaande lijn). Voor
hen zal het niet langer noodzakelijk zijn dat zij feitelijk worden
ondersteund door de werknemer. Ten aanzien van overige familieleden
is in het voorstel tot wijziging van Vo. 1612/68 wel een vereiste van
'ten laste komen van' opgenomen, zodat de ondersteuning door de
werknemer voor hen wel een voorwaarde is voor de toegang tot het
discriminatieverbod.
Indien de voorstellen van de Commissie zullen worden geaccepteerd
door de Raad zullen de rechten van familieleden onder art. 7, lid 2
Vo. 1612/68 dus aanzienlijk worden vergroot. Een dergelijke ontwikkeling zou ervan getuigen dat de sociale rechten voor familieleden in
het kader van Vo. 1612/68 niet langer uitsluitend een ratio vinden in

de creatie van het vrije werknemersverkeer, maar een zelfstandige
betekenis hebben. Hoewel het verblijfsrecht van familieleden nog
rechten in
volledig accessoir blijft aan dat van de werknemer, kunnen
de
werknemer gelde sociale sfeer onafhankelijk van de relatie tot
dend worden gemaakt.

229. Zie voorstel tot wijziging van Vo. 1612/68. Laatste versie PB EG C 119/10 van
15 mci 1990, onder punt 10.
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3.4 Tussenbalans
Als gevolg van de ruime interpretatie van het personele en materiele
geldingsbereik van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 is deze bepaling gaan
functioneren als een soort vangnet onder Vo. 1408/71. Zowel in situaties dat de betrokkene een beroep doet op een uitkering die ratione
materiae van Vo. 1408/71 is uitgesloten, als in situaties dat de
appellant buiten de personele werkingssfeer van deze verordening
valt, kan
art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 uitkomst bieden.
De beperkingen van de werkingssfeer van Vo. 1408/71 hebben vooral
nadelige consequenties voor niet-actieven die in het gastland geen
betrekking hebben uitgeoefend, en die een beroep doen op een bestaansminimumuitkering. Voor een deel zien deze groepen zich thans
beschermd door het discriminatieverbod op het terrein van sociale
voordelen. Het gaat hier dan echter uitsluitend om niet-actieven die
als begunstigden van dit discriminatieverbod kunnen worden aangemerkt, dat wil zeggen personen die op een of andere manier een
aanknopingspunt hebben met het werknemersbegrip. Deze laatste beperking is voor de groep van (potentieel) bijstandsgerechtigden teleurstellend veelzeggend.230 In de praktijk is voor behoeftigen de
vangnetfunctie van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 in hoofdzaak beperkt tot
familieleden en nabestaanden van werknemers, die gezien
de afgeleide-rechtendoctrine geen beroep kunnen doen op Vo.
1408/71, alsmede tot werknemers (in ruime zin) die een beroep doen op uitkeringen die ratione materiae van deze verordening zijn uitgestoten
(onder meer de sociale bijstand).
3.5

Een

mogelijk aanvullende rol van art. 7 EEG?

Voor zelfstandigen in het kader van het recht op vestiging en dienstverlening is in het secundaire gemeenschapsrecht niet voorzien in een
bepaling met een gelijke strekking als art. 7, lid 2 Vo.
1612/68.231

230.

Zie hierover Hoofdstuk VI, (V), 2.3.

231. Ook de op grond van art. 54, lid 1 EEG en art. 63, lid 1 EEG door de Raad
vastgestelde algemenc programma's voor de opheffing van de binnen de Gemeenschap bestaande beperkingen van de vrijheid van vestiging en diensten,
bevatten geen gelijke behandelingsclausules die specifick betrekking hebben op
sociale voordelen. Over de status en inhoud van deze
programma's, zie uit-
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Zij moeten zich in gevallen dat Vo. 1408/71 geen uitkomst kan bieden, direct beroepen op de rechtstreeks werkende discriminatieverbod
zoals vervat in art. 7 EEG en uitgewerkt in artt. 52 en 59 EEG. Het
Hof heeft inmiddels in een aantal zaken waarin sociale-zekerheids-

rechten van zelfstandigen aan de orde waren, buiten Vo. 1408/71 om,
232
een beroep op het communautaire discriminatieverbod gehonoreerd.
Uit deze zaken kan worden afgeleid dat dit verbod potentieel dezelfde
vangnetfunctie kan vervullen als art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. De vraag
of zelfstandigen zich door het communautaire discriminatieverbod

beschermd zien bij het doen van een beroep op een bijstandsuitkering, is nog nooit in de communautaire rechtspraak behandeld. Toch
dunkt mij dat deze vraag moeilijk ontkennend kan worden beantwoord. Het kan toch niet worden aanvaard dat ten opzichte van
werknemers de sociale bijstand wel binnen het bereik van het afgeleide communautaire recht valt en ten opzichte van zelfstandigen niet
binnen de reikwijdte van het EEG Verdrag.

Problematisch blijft de vraag of dienstenontvangers en dan met name
toeristen en studenten, en in ruimere zin niet-actieven in het algemeen zich op art. 7 EEG kunnen beroepen voor de doeleinden van de
toekenning van een bestaansminimumuitkering in de gaststaat. We
hebben gezien dat het Hof in Cowan een toerist toeliet tot de bescherming van art. 7 EEG bij zijn eis tot gelijkheid van behandeling
bij de toekenning van een uit de algemene middelen gefinancierde
schadevergoedingsregeling.233 Of dit ook impliceert dat toeristen zich
op art. 7 EEG kunnen beroepen om aanspraak te maken op bijstandsuitkeringen mag hier echter nog niet uit worden afgeleid. Het is in
dit verband een teken aan de wand dat in Lebon het Hof van Justitie
de eis tot gelijkheid van behandeling van een werkzoekende ter ondersteuning van een aanvraag op het Belgische bestaansminimum van

de hand wees. Zou een eis op grond van art. 7 EEG wel zijn gehonoreerd indien Lebon zich op het standpunt had gesteld dat zij uit
'toeristische overwegingen' in Belgie verblijf hield? Evenzeer geeft
gebreid BURROWS, F., Free movement in European Community law, Oxford,
1987, 189-206 en 221-232.
1982, zaken 62 en 63/81 (Seco); HvJ 10 juli 1986, zaak
79/85 (Scgers); en nog HvJ 7 juli 1988, zaken 154 en 155/87 (Wolf en Dorchain).

232. Zie HvJ 3 februari

233. Hoofdstuk VI, (III), 2.5.
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ook te denken dat in Brown een beroep van een student-sta
giaire op
art. 7 EEG voor de doeleinden van de toekenning van een beurs voor
het levensonderhoud van de hand werd gewezen. Het Hof baseerde
dit op de overweging dat binnen de huidige stand van het gemeenschapsrecht dergelijke voorzieningen niet binnen de werkingssfeer van
het gemeenschapsrecht en dus van art. 7 EEG komen, maar behoren
tot een terrein van het nationale sociale-en onderwijsbeleid dat nog
niet is 'opgeslokt' door het EEG recht. Hoewel een soortgelijke
redenering niet noodzakelijkerwijs hoeft op te gaan voor de sociale bij-

blijft het de vraag of studenten zich wel met succes op art. 7
EEG zouden kunnen beroepen ter verkrijging van bijstandsuitkeringen.
stand,

Hierboven is er al op gewezen dat de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de toepassing van het communautaire gelijkheidsbeginsel in gevallen dat door niet-actieven een
beroep wordt gedaan op een bestaansminimumuitkering, samenhangt
met de rechtspraak inzake het verblijfsrecht. Indien het Hof van
Justitie aan bepaalde groepen van niet-actieven een onverkort ver-

blijfsrecht toe wil kennen, ligt het ook meer voor de hand om deze
groepen toe te laten tot de bescherming van het discriminatieverbod
voor de doeleinden van het verkrijgen van een sociale-bijstan
dsuitkering, en vice versa. We kunnen de beschouwingen van het vorige
onderdeel van het hoofdstuk met betrekking tot de rechtmatigheid
van het bestaansmiddelenvereiste van de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van niet-actieven, dan ook transponeren naar het onderhavige onderwerp. Dit impliceert dat in gevallen dat een aanknopingspunt voor een verblijfsrecht direct kan worden ontleend aan bepaalde

Verdragsbepalingen (met name de bepalingen van artt. 48 tot en met
66 en art. 128), er voor het Hof van Justitie grotere mogelijkheden
zijn om personen toegang te verschaffen tot de bescherming van het
discriminatieverbod ex art. 7 EEG voor de doeleinden van het verkrijgen van een bijstandsuitkering, dan in gevallen dat een dergelijk
aanknopingspunt ontbreekt. Duidelijker conclusies hieromtrent kunnen
echter niet worden getrokken. De problematiek illustreert nog eens op
pijnlijke wijze hoe onzeker de rechtspositie van niet-actieven onder
het gemeenschapsrecht is. Zolang de gemeenschapswetgever niet bereid is om aan alle EG-onderdanen een onverkort verblijfsrecht toe te
kennen, en in gebreke blijft met de ontwikkeling van coOrdinatie nor-
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men op het terrein van bestaansminimumuitkeringen, is het aan het
Hof om met behulp van de schaarse aanknopingspunten in het gemeenschapsrecht in concrete gevallen oplossingen te bieden. Het is te
verwachten dat de jurisprudentie zich daarbij 'ad hoc' zal blijven
ontwikkelen, en niet altijd zal zijn te herleiden tot vastomlijnde
juridische uitgangspunten.

4

De gevolgen van de toepassing van Vo. 1408/71 en het communautaire

discriminatieverbod naar nationaliteit voor de rechtspositie van migranten in bestaansmini, nuniregelingen

4.1 Vooropmerkingen
Nu dat eenmaal is vastgesteld welke groepen van personen en uitkeringen de zware selectietest van de personele en materitle toepasselijkheid van het communautaire coiirdinatie-instrumentarium met
succes kunnen afleggen, kan worden ingegaan op de gevolgen van de
toepassing van dit instrumentarium op de rechtspositie van migranten
in bijstands- en gemengde-prestatieregelingen. Op welke wijze dient
dit onderwerp te worden benaderd?

Het is al gesteld dat het communautaire courdinatie-instrumentarium
van invloed is op de volgende elementen van de rechtspositie van
migranten in bestaansminimumregelingen:

-

de toepassing van het territorialiteitsbeginsel;
de mogelijke toepassing van nationaliteitscriteria;

- de 'verminderde rechtspositie'

van

niet-rechtmatig verblijvende

vreemdelingen.

Bij het bepalen van de invloed van het communautaire recht op deze
elementen tekent zich de volgende structuur af. De toepassing van
het territorialiteitsbeginsel komt tot uitdrukking in rechtsvoorwaarden
die het recht op een bestaansminimumuitkering koppelen aan het
hebben van een woon- of verblijfplaats in een bepaalde staat. Dergelijk voorwaarden kunnen in principe worden opgeheven door bepalingen inzake de export van uitkeringen. Aangezien dergelijke bepalingen
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alleen voorkomen in Vo. 1408/71 komt een bespreking
van de invloed
van het communautaire recht op de toepassing van het territorialiteitsbeginsel in hoofdzaak neer op een onderzoek naar de gevolgen
van de relevante exportbepalingen van deze verordening voor gemeng-

de-prestatieregelingen. Voorts dient in het kader van de bespreking
van de invloed van Vo. 1408/71 aandacht te worden besteed aan de
invloed die de aanwijsregels zoals vervat in Titel II van deze verordening kunnen hebben op de toepassingsmogelijkheden van woonplaatsvoorwaarden in gemengde-prestatieregelingen.
De overige twee elementen van de rechtspositie van migranten in het
nationale bijstandsrecht worden beheerst door het verbod op discriminatie naar nationaliteit. Dit verbod speelt zowel een rol in het kader
van de toepassing van Vo. 1408/71 (zie art. 3) als in het kader van
de 'vangnetfunctie' van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en andere communautaire non-discriminatieclausules.

Aldus valt de hierna te bespreken materie uiteen in twee onderdelen:

- de gevolgen van het communautaire discriminatieverbod naar nationaliteit voor de toepassing van bijstandsregelingen in gemengdeprestatieregelingen (in feite: de rechtspositie van vreemdelingen in
bestaansminimumregelingen); en
- de gevolgen van de toepassing van Vo. 1408/71 voor de export van
gemengde prestaties (in feite: de mogelijkheid om gemengde prestaties te genieten buiten de nationale landsgrenzen).

Het is natuurlijk zo dat deze 'modelmatige' opzet slechts beperkt een
afspiegeling vormt van de complexe en uitermate diverse problematiek
die kenmerkend is voor de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen en de beinvloeding daarvan door het communautaire instrumentarium.
Allereerst moet in dit verband worden opgemerkt dat in bepaalde
omstandigheden ook het discriminatieverbod invioed kan uitoefenen op
territorialiteitsvereisten. Dit is onder meer het geval bij minimum
woonplaatsvereisten, ten aanzien waarvan kan worden beredeneerd dat
deze indirect discriminerend zijn voor migrerende werknemers met een
vreemde nationaliteit. Aan de mogelijke gevolgen van de toepassing
van het indirecte discriminatiebegrip voor territorialiteitsvereisten in
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bestaansminimumregelingen zal hieronder nog uitgebreid aandacht
worden besteed.
Op de tweede plaats moet het nog eens worden benadrukt dat er geen
specifiek op bestaansminimumuitkeringen toegesneden co6rdinatieregels
bestaan, maar alleen normen die als gevolg van de jurisprudentie van
het Hof 'en passant' op dergelijke uitkeringen van toepassing zijn
geworden. Als gevolg van de afwezigheid van specifieke normstelling
op het terrein van bestaansminimumuitkeringen, bestaat er grote
onduidelijkheid welke invloed het communautaire recht in de praktijk
op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen kan
uitoefenen. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de
hiernavolgende bespreking deels een explorerend karakter draagt, dat
wil zeggen ingaat op de mogelijke gevolgen van de toepassing van
communautaire normen op de rechtspositie van migranten in bestaans-

minimumregelingen, zonder dat dergelijke gevolgen noodzakelijk in de
rechtspraak van het Hof van Justitie zijn uitgewerkt, of in de rechtspraktijk van de Lid-Staten zijn geaccepteerd.

4.2

De gevolgen van het discriminatieverbod naar nationaliteit voor de
toepassing van bijstands- en gemengde-prestatieregelingen

4.2.1

De contouren van het discriminatiebegrip
Als uitwerkingen van het algemene non-discriminatiebeginsel, bevatten
art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en art. 3, lid 1 Vo.1408/71 discriminatieverboden naar nationaliteit. De text van art. 3, lid 1 Vo. 1408/71

luidt:
Personen die op het grondgebied van een van de Lid-Staten wonen en op wic de
bepalingen van deze verordening van toepassing zijn, hebben de rechten en plichten
voortvloeiende uit de wetgeving van elke Lid-Staat onder dezelfdc voorwaarden als
ondcrdanen van die Staat, behoudens bijzondere bepalingen dezer verordening.

Het ligt voor de hand dat het verbod op discriminatie naar nationaliteit dezelfde dienende functie heeft ten opzichte van het vrije verkeer van personen als de andere coilrdinatietechnieken die in Vo.
1408/71 zijn vervat: ongelijkheid van behandeling op het terrein van
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de sociale zekerheid, zou de beslissing van een persoon om in een
andere Lid-Staat te gaan werken nadelig kunnen beinvloeden.

Omdat art. 3, lid 1 Vo. 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 uitwerkingen zijn van art. 7 EEG, dient bij de toepassing van de eerstgenoemde bepalingen rekening te worden gehouden met de rechtsleer
zoals die is ontwikkeld in het licht van de laatstgenoemde bepa-

ling.234

Inderdaad komt 's Hofs jurisprudentie inzake het discriminatiebegrip in Vo. 1612/68 en Vo. 1408/71 in grote lijnen met deze
rechtsleer overeen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de erkenning dat ook verkapte vormen van discriminatie zijn verboden en
de toepassing van de 'objectieve rechtvaardigingstoets'.
Bij verkapte discriminatie gaat het niet om de toepassing van zuivere
nationaliteitscriteria, maar om ogenschijnlijk neutrale criteria die in
feite tot het zelfde resultaat leiden.235 Een fameus voorbeeld van een
vorm van verkapte discriminatie in de sfeer van de sociale zekerheid
die door het Hof in strijd met het discriminatieverbod werd beschouwd, is het zogenaamde woonlandbeginsel in de coardinatie van
gezinsbijslagen, zoals dat bij wijze van uitzondering voor Frankrijk in
art. 73, lid 2 Vo. 1408/71 was vastgelegd.236 Bij de toepassing van
het woonlandbeginsel wordt de vaststelling van de hoogte van de te
betalen kinderbijslagen bepaald door de kinderbijslagnormen van het
woonland van de kinderen in plaats van de normen van het werkland
van de ouders. Het Hof oordeelde dat het criterium van het woonlandbeginsel weliswaar evenzeer geldt voor Franse werknemers die in

Frankrijk werkzaam zijn, maar dat het voor deze groep van werknemers geenszins hetzelfde belang heeft daar het probleem van gezinsleden die buiten Frankrijk wonen, zich hoofdzakelijk bij migrerende werknemers voordoet.
De objectieve rechtvaardigingstoets is in het kader van Vo. 1408/71
234.

Vgl. SCHULTE, B. in: Europecs sociale zekerheidsrecht..., a.w., 66. Voor een
uitgebreide beschrijving van het discriminatiebegrip, zoals dat wordt gehantecrd door het Hof zij venvezen naar TIMMERMANS, A.C.W., a.w. (1982), 426460; SUNDBERG-WEITMAN, B., a.w., 39-117.
235. Zic o.m. HvJ 12 februari 1974, zaak 152/73 (Sotgiu).
236. Zic HvJ 15 januari 1986, zaak 41/84 (Pinna I) en I IvJ 2 maart 1989, zaak
359/87 (Pinna II). Voor commentaar zie VONK, G., ikt woonlandbeginsel
revisited', SR, 187-191, 189; VONK G. in: Migrantenrecht, 1989, 182-184;
WYAlT, D. in: CMLRev, 1986, 703-717.
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onder meer toegepast in de zaak Toia.237 Aan de orde was de vraag
of de toekenning van bepaalde Franse bijslagen bestemd voor huismoeders 38 mocht afhangen van de voorwaarde, dat de kinderen van
de uitkeringsgerechtigde de Franse nationaliteit hebben. Het Hof zou
het nationaliteitscriterium ten aanzien van de kinderen aanmerken als
indirect discriminerend, behalve wanneer z(i door objectieve veric/litlen gerechtvaardigd is. In casu konden dergelijke objectieve verschillen niet met succes worden opgevoerd, ook niet met het argument dat
de bijslag aan huismoeders ten doel had het geboortecijfer in

Frankrijk te doen stijgen. 239
Het discriminatieverbod kent ook bepaalde grenzen die eigen zijn aan
het courdinerende karakter van de verordening 1408/71. Het Hof heeft
bepaald dat als een voortvloeisel van dit co8rdinerende karakter en
de afwezigheid van een harmonisatie van de sociale zekerheid, de
Lid-Staten vrij zijn in de vaststelling van de aansluitingsvoorwaarden
bij sociale-zekerheidsstelsels en de voorwaarden voor verkrijging en
verval van uitkeringen.240 Art. 51 EEG laat dus verschillen tussen de
sociale-zekerheidsregelingen van de Lid-Staten en bijgevolg ook tussen de rechten van de personen die er werkzaam zijn voortbestaan.
Hieruit vloeit voort dat een ongelijkheid van behandeling tussen EG-

onderdanen van verschillende Lid-Staten die voortvloeit uit het feit
dat de wettelijke regelingen onderling niet gelijk zijn ingericht, niet
door het discriminatieverbod kan worden aangetast.241 Een dergelijke
regel geldt overigens des te meer in relatie tot art. 7, lid 2 Vo.
1612/68, en andere discriminatieverboden in het communautaire recht,
waarbij van een harmonisatie van de sociale zekerheid al helemaal
geen sprake kan zijn.

Een interessant punt dat in het kader van Vo. 1408/71 een rol speelt,
heeft betrekking op de vraag in hoeverre het coordinatierecht mede
toeziet op een gelijkheid van behandeling tussen migrerende en niet231 HvJ 12 juli 1979, zaak 237/78.
238. Het ging hier om de l'allocation aux mEres de families, ingcvoerd door artikel
L 640 van de Code de la S6curit6 Sociale.
239. Voor cen uitspraak met eenzelfde strekking, zic HvJ 14 januari 1982, zaak
65/81 (Reina).
240. Zie dc jurisprudentie aangchaald in Hoofdstuk III (III), 3,2,3.
241. Zic an. HvJ 28 juni 1978, zaak 1/78 (Kenny), 0. 16 en HvJ 15 januari 1986,
zaak 41/84 (Pinna I), o. 20.
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migrerende personen.142 Een dergelijke gelijkstelling wordt traditioneel als een hoofddoelstelling gezien van internationale co8rdinatieverdragen 43; dat wil zeggen: de verschillende coilrdinatietechnieken,

bijvoorbeeld het verbod op discriminatie naar nationaliteit, de samentelling van tijdvakken, de export van uitkeringen, etc. worden beschouwd als methoden om te bewerkstelligen dat migranten materieel
gezien niet in een wezenlijk andere positie komen te verkeren dan
personen die gedurende hun gehele loopbaan onderhevig zijn geweest
aan de sociale-zekerheidswetgeving van slechts 66n staat. Om een
materidle gelijkstelling tussen migranten en niet-migranten te realiseren bevatten internationale coordinatieverdragen niet

alleen bepalingen die specifieke nadelen voor migranten moeten opheffen, maar
eveneens bepalingen gericht op de voorkoming van
ongerechtvaardigd
geachte cumulaties van uitkeringen, die uit de toepasselijkheid van
twee of meer wetgevingen kunnen voortvloeien.244 Ook verordening
1408/71 bevat dergelijke anti-cumulatiebepalingen, in het bijzonder in

art. 46, lid 3 en art. 12, lid 2. Het Hof van Justitie heeft zich echter
op het standpunt gesteld dat deze bepalingen niet rechtsgeldig mogen
worden toegepast, voor zover ze een vermindering van rechten met

zich meebrengen die uitsluitend zijn verkregen op grond van het
nationale recht.245 Volgens het Hof zouden de doelstellingen van artt.
48 t/m 51 niet worden bereikt indien werknemers ten gevolge van de
uitoefening van hun recht op vrij verkeer voordelen verliezen, welke
hun in ieder geval reeds door de wettelijke regeling van een LidStaat zijn gewaarborgd.

De jurisprudentie kan tot gevolg hebben dat een migrerende werknemer of zelfstandige per saldo beter af is dan een persoon met een
soortgelijke verzekeringsverleden die altijd in een en dezelfde LidStaat heeft gewerkt. Uitdrukkelijk heeft het Hof hieromtrent overwogen dat dit niet in strijd is met gelijkheidsbeginsel omdat de situa242.

243.

Zie hierover ook de intercssante bijdrage van TANI'AROUDAS, C., 'L'tgalitd
de traitment en mati8re de s6curit6 sociate dans les rdglements communautaires', RTDE, 1979,63 c.v.
Vgl. Social security for migrant workers, ILO, Geneva, 1977, 61; PERRIN, G.,
a.w. (1969), 1174 en 1177.

244. Voor ecn overzicht, zie FORDE, M., The vertical conflict of social security
245.
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law in the European Court', LIEI, 1980,21 e.v..
Wat betreft art. 46, lid 3, zie m.n. HvJ 21 oktober 1975, zaak 24/75 (Petroni).
Voor cen uitgebreide bespreking van de jurisprudentie van het Hof, zie
CORNELISSEN, RC., a.w. (1984); POMPE, P., a.w., 196-265.
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tie van werknemers die nimmer hun land hebben verlaten niet kan
worden vergeleken met die van migrerende werknemers; bij wettelijke
situaties die niet vergelijkbaar zijn kan geen discriminatie worden
aangetoond.246 Naar het oordeel van het Hof zijn eventuele verschillen ten gunste van migrerende werknemers niet het gevolg van de
een
uitleg van het gemeenschapsrecht, maar van het ontbreken van
het
gebrek
gemeenschappelijke sociale-zekerheidsregeling, dan wel van
aan harmonisatie van de bestaande nationale regelingen, dat door de
thans van kracht zijnde eenvoudige coilrdinatie niet kan worden op247

geheven.

In het kader van Vo. 1408/71 kan als zodanig dus niet worden gesproken van een verbod op discriminatie tussen migrerende en nietmigrerende werknemers en zelfstandigen. Hiermee is overigens niet
gezegd dat vormen van ongelijkheid van behandeling tussen migranten
en niet-migranten nooit in strijd met het gemeenschapsrecht kunnen
komen. Het kan immers zijn dat dergelijke vormen van ongelijkheid in
discribepaalde omstandigheden kunnen worden vertaald in indirecte
we
hebben
daarvan
voorbeeld
Een
minatie naar nationaliteit.
goed
van
aanzien
ten
gezien in de Pi,ma-arresten, waarin het Hof het
Frankrijk geldende woonlandbeginsel in de co8rdinatie van gezinsbijslagen in strijd met het discriminatieverbod verklaarde.248 Hieronder
zal nog worden toegelicht dat het indirecte discriminatieverbod poten-

tieel van groot belang zou kunnen zijn voor de integritcit van
rechtsvoorwaarden in bestaansminimumregelingen...
4.2.2

de gevolgen van het
De jurisprudentie van het Hof van Justitie en

discriminatieverbod voor rechtsvoorwaarden in bestaansminimumregelingen

Over de gevolgen van het discriminatieverbod naar nationaliteit voor
rechtsvoorwaarden in de sfeer van gemengde prestaties en de sociale
bijstand kunnen we op het eerste gezicht kort zijn. Waar de toekenbening van uitkering is voorbehouden aan de onderdanen van een
van
nationaliteit
naar
discriminatie
paalde staat, moet dit als directe
246. HvJ 13 oktober 1977, mak 22/77 (Mura I).

247. Ibidcm.
248. HvJ 15 januari 1986, zaak 41/84 (Pinna I) en HvJ
(Pinna II).

2 maart 1989, zaak 359/87
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de hand worden gewezen. Hetzelfde geldt voor nationaliteitseisen die
ertoe strekken dat alleen onderdanen van andere Lid-Staten aan be-

paalde minimum woonplaatsvereisten moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld de voormalige toekenningsvoorwaarden voor het Belgische bestaansminimum. 249 Evenmin mogen Lid-Staten de toekenning van
uitkeringen aan vreemde onderdanen onderhevig maken aan voorwaarden die betrekking hebben op een minimumduur van tewerkstelling in
het gastland.250 Ook heeft het Hof verklaard dat het zich niet met
het discriminatieverbod verdraagt dat het recht
op uitkering voor
vreemde onderdanen afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van

een bilaterale of multilaterale overeenkomst met het land waarvan de
betrokkene onderdaan is.251
Kortom, in principe moeten al deze toepassingsvormen van het natio-

naliteitscriterium in de sociale-bijstandswetgeving en gemengde-prestatieregelingen worden geacht in strijd te zijn met Gemeenschapsrecht.252
249.

Zie HvJ 27 maart 1985, zaak 248/83 (I
Ioeckx) en I IvJ 27 maart 1985, zaak
122/84 (Scrivner). Evenzeer mogen minimum woonplaatsvercisten die voortvioeien uit de toepassing van non communautaire internationale sociale zeker-

heidsverdragen, i.h.b. de Europese Interimoverecnkomsten (vgl. Iloofdstuk V)
hieromtrent o.m. HvJ 28 mei 1974, zaak 187/73
(Callemeyn); HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75 (Echtelieden Fracas); en HvJ 6 juni

geen toepassing vinden. Zie

1985, zaak 157/84 (Frascogna I)
250. Zie HvJ 21 juni 1988, zaak 39/86 (Lair)
251. Zie o.m. HvJ 22 juni 1972, mak 1/72 (Frilli); HvJ 28 mei 1974, zaak 187/73
(Callemeyn); HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75 (IEchtelieden Fracas); en IivJ 6 juni
1985, zaak 157/84 (Frascogna I).
252. Afzonderlijke aandacht moet worden besteed aan de situatie dat nationaliteitscisen nict worden tegengeworpen aan de werknemers zelf maar aan hun gezinsleden en/of nabestaanden. Hier moet een onderscheid worden
gemaakt
tussen Vo. 1612/69 en Vo. 1408/71. Uit IM 17 juni 1975, zaak
7/75 (Echtclieden Fracas) en HvJ 16 december 1976, zaak 63/76 (Iniirillo) bleck dat gezinsleden direct aanspraak kunnen maken op de bescherming
van het disc:riminatieverbod van art. 3, lid 1 van Vo. 1408/71. Daarentegen volgde uit HvJ 18
juni 1987, zaak 316/85 (kbon) dat gezinsleden van cen werknemer geen zelfstandige aanspraken aan art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 kunnen ontlenen; het weigeren van uitkering aan gezinsleden kon niettemin in strijd komen met deze
bepaling omdat de gelijkheid van behandeling van gezinsleden op het gebied
van sociale voordelen op zichzelf voor de werknemer
als een sociaal voordeel
is te beschouwen. Op deze problematick is hierboven reeds ingegaan. We zouden dus kunnen stellen dat in het kader van Vo.
1408/71 nationaliteitscisen
directe discriminatie opleveren t.o.v. gezinsleden, terwijl in het kader van Vo.
1612/68 dcrgelijke cisen t.o.v. gezinsleden indirecte discriminatie voor de
werknemer tot gevolg heeft. De actualiteit van deze stelling moet echter
worden betwijfeld. De uitspraken van het liof in Echtelieden Fracas en Inzirillo werden gedaan in afwijking van de
hierboven beschreven 'afgeleide-rech-
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Het verbod op discriminatie naar nationaliteit impliceert ook dat het
recht op sociale bijstand en gemengde prestaties niet afhankelijk mag
worden gesteld van de rechtmatigheid van het verblijf van de betrokkenen. Het Hof van Justitie heeft inderdaad op verschillende gelegenheden bepaald dat aan de rechten in de sfeer van het vrije personenverkeer geen voorwaarden mogen worden gesteld wat betreft het
beschikken over een geldige verblijfstitel. 53 Van een 'verminderde
rechtspositie' van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen lijkt
aldus geen sprake te kunnen zijn. Overigens moet worden betwijfeld
dat in de praktijk het discriminatieverbod naar nationaliteit een
in
doorslaggevende rol speelt bij het opheffen van specifieke nadelen
zijn
het
aan
gekoppeld
die
umuitkeringen
bestaansminim
de sfeer van
niet-rechtmatig verblijf van de vreemdeling. Voor EG-onderdanen
wordt de rechtmatigheid van het verblijf namelijk niet langer uit-

sluitend bepaald door het nationale vreemdelingenrecht als zodanig,
maar door het communautaire recht en het nationale vreemdelingenrecht, zoals dat is tot stand gekomen ter uitvoering van gemeenschapsrechtelijke richtlijnen inzake het recht op toegang en verblijf
in een vreemde Lid-Staat. Kan de betrokkene eenmaal aan het communautaire recht een verblijfsrecht ontlenen, dan is een 'verminderde
de onderrechtspositie' niet langer aan de orde. Dit lijkt, althans in
zochte landen, Belgit, de Bondsrepubliek, Groot-Brittannit en Nederland de nationaalrechtelijke stand van zaken te zijn. 54 Overigens
moet hierbij ten overvloede nog eens worden aangetekend dat waar
het communautaire verblijfsrecht uitdrukkelijk afhankelijk is gesteld
van een bestaansmiddelenvereiste, zoals het geval is in de richtlijnen
tendoctrine'. Nu het Hof deze doctrine in latere rechtspraak heeft bevestigd,
valt te verwachten dat vergelijkbare gevallen van discriminatie van gezinsleden niet langer worden opgelost in het kader van art. 3, lid 1 Vo. 1408/71,
maar in het licht van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. In een aantal meer latere
zaken is zulks inderdaad geschied. Zie HvJ 12 juli 1984, zaak 261/83
(Castelli); HvJ 6 juni 1985, zaak 157/84 (Frascogna I); en HvJ 20 juni 1985,
zaak 94/84 (Deak)
253. Zie o.m. HvJ 8 april 1976, zaak 48/75 (Royer) en HvJ 7 juli 1976, zaak 118/75
(Watson en Belmann)
254. Vgl. hieromtrent de besprcking van de verminderde rechtspositie van vreemdewordt aangelingen-bijstandsgerechtigden in hoofdstuk 4. Dat in Nederland
sloten bij de rechtmatigheid van het verblijf in gemeenschapsrechtelijke zin
van Sociale Zaken en
blijkt meer specifiek uit de circulaire van het Ministerie
over recht op bijWerkgelegenheid van 26 februari 1985, waar het handelt
stand voor werkloze buitenlandse werknemers.
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inzake het verblijfsrecht van niet-actieven, de nationale
koppeling
bijstandsrecht-vreemdelingenrecht niet wordt opgeheven. Een persoon
die ressorteert onder een van de desbetreffende

richtlijnen zal bij
een beroep op een bestaansminimumprestatie in het gastland niet
langer aan bet bestaansmiddelenvereiste voldoen, en daarmee zijn
verblijfsrecht verliezen, terwijl het tegelijkertijd twijfelachtig is of
hij in die omstandigheden voor de doeleinden van dit beroep de bescherming geniet van het communautaire discriminatieverbod. Met
andere woorden, wat hierboven is gesteld ten aanzien van het opheffen van een verminderde rechtspositie in bestaansminimumregelingen,

geldt uitsluitend voor personen wier verblijfsrecht uitdrukkelijk is
verankerd in het vrije werknemers- of zelfstand
igenverkeer.

De toepassing van het verbod op discriminatie naar nationaliteit betekent voor migranten die als begunstigden van het EEG vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer kunnen worden
aangemerkt, dus een
aanzienlijke verbetering van hun rechtspositie in de bestaansminimumregelingen van hun gastland. Toch dient te worden vastgesteld dat de
opheffing van nationaliteitsvoorwaarden slechts in beperkte mate kan

bijdragen aan het effectief garanderen van uitkeringsrechten aan
vreemdelingen. Er bestaan in nationale bijstands- en gemengde-prestatieregelingen tal van voorwaarden die niet direct zijn gebaseerd op
de nationaliteit van de betrokkenen, maar die niettemin voor
migranten nadelig kunnen uitpakken. Bij gebrek aan specifieke maatregelen
in de sfeer van de sociale bijstand, bestaan er geen bijzondere bepalingen die erop zijn gericht de nadelen die voortvloeien uit de toepassing van dergelijke voorwaarden, op te heffen. Hoogstens kan dan
worden beredeneerd dat nadelige voorwaarden in
strijd komen met het
communautaire recht omdat ze indirect discriminerend
zijn ten opzichte van personen met een vreemde nationaliteit.
Op dit punt echter
belanden we in de grijze zone van de invloed van het communautaire
recht op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, waar hierboven al op is gewezen. Het indirecte discriminatiebegrip, zoals dat is ontwikkeld door het Hof van Justitie, biedt weliswaar een belangrijk potentieel voor het opheffen van
specifieke nadelen voor migranten in bestaansminimumregelingen,
maar bij gebrek
aan concrete jurisprudentie hieromtrent kan over de eventuele rechtsgevolgen slechts worden gespeculeerd.
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Om het potentieel van de toepassing van het indirecte discriminatiebegrip voor de rechtspositie van migranten te demonstreren, worden
hierna drie voorbeelden gegeven van nadelige nationale rechtsvoorwaarden die mogelijkerwijs als indirect discriminerend onrechtmatig
zouden kunnen worden beschouwd.

Als eerste voorbeeld wijzen we op het bestaan van minimum woonplaatsvereisten voor het recht op uitkering die zowel van toepassing
zijn voor nationale als voor vreemde onderdanen. We kennen dergelijke voorwaarden tegenwoordig in het Belgische recht met betrekking
tot het bestaansminimum, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
de tegemoetkomingen aan mindervaliden en het gewaarborgd kinderbijslag. 55 In enkele Franse bijstandsregelingen gelden soortgelijke

minimum woonplaatsvereisten.256
De vraag is hier in hoeverre minimum woonplaatsvereisten geoorloofd
zijn in het licht van het discriminatieverbod. Het kan immers worden
beredeneerd dat dergelijke vereisten het verbod op discriminatie naar
nationaliteit niet kunnen doorstaan omdat het voor migrerende werknemers met een vreemde nationaliteit moeilijker is om aan minimum
woontermijnen te voldoen dan voor nationale onderdanen.257 Er bestaat aldus de mogelijkheid dat het Hof bij een toekomstige gelegenheid het toepassen van dergelijke eisen als ongeoorloofde discriminatie van de hand wijst. Wellicht dat bij een uitspraak van die strekking de uitkerende instanties bij het toepassen van de minimum woonplaatsvereisten worden gehouden om perioden van verblijf die een
persoon heeft vervuld in een andere Lid-Staat, in aanmerking te
nemen. Het gaat hier dus om een soortgelijke verplichting als het
samentellen van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen, zoals
255. Na HvJ 27 maart 1985, zaak 248/83 (Hocckx) zijn de relevante wettelijke
bepalingen m.b.t minimum woonplaatsvereisten voor deze uitkeringen in die zin
andcre landen tenminste vijf
gewijzigd dat zowel Belgen als onderdanen van
10
jaar ononderbroken in Belgit verblijf moeten hebben gehad, of tenminste
jaar in het gehele leven, voorafgaande aan de datum van toekenning van de
uitkering. Zie KB. van 27 maart, B.S. 7 april 1987. Zie hierboven Hoofdstuk
IV, (IV), 1.1.1.

256. O.m. l'aide mddicale a

domicile en l'allocation aux personnes agdes et aux

infirmes (artt. 158-160, jo. art. 186 Code de la famille et de l'aide sociale);
vereist iscen ononderbrokenverblijfvan tenminste driejaarin'France mdtropolitaine'.
257. In deze zin ook de Commissie cn de A.G. DARMON in 1 IvJ 27 maart 1985,
zaak 2A8/83 (Hocckx).
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die her en der is vervat in Vo. 1408/71.258 Dat een dergelijke samentellingsverplichting reeds kan voortvloeien uit de toepassing van het
discriminatieverbod naar nationaliteit, zou onder meer kunnen worden
afgeleid uit de zaak Ugliola 259 Hierin stelde het Hof dat dit verbod
er toe strekt dat een migrcrende werknemer die zijn arbeid bij een
onderneming in een vreemde Lid-Staat heeft moeten onderbreken
wegens het vervullen van dienstplicht in zijn vaderland er recht op
heeft dat de tijdvakken van zijn militaire dienst in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van zijn ancienniteit in de onderneming, wanneer die tijdvakken in het land van tewerkstelling ook voor
de eigen onderdanen werknemers gelden. Het is niet uit te sluiten dat
het Hof een soortgelijke uitspraak zal doen ten aanzien van de minimum woonplaatsvereisten in sociale-bijstands- en gemengde-prestatie260
regelingen.
Het tweede voorbeeld richt zich op uitkeringsvoorwaarden die het
recht op een prestatie koppelen aan het recht op- of genot van een
andere nationale prestatie. Een dergelijke constructie wordt
bijvoorbeeld toegepast in het kader van de TW, IOAW en IOAZ. Het recht
op uitkering krachtens de TW hangt af van het genieten van een van
de Nederlandse loondervingsuitkeringen, terwijl in het kader van de
IOAW en de IOAZ het recht op uitkering is gelieerd aan het
genot
van uitkering krachtens de WAO of AAW en het
voormalig recht op
WW.261 Met name in de sfeer van gemengde prestaties kennen veel
buitenlandse regelingen soortgelijke koppelingsconstructie
s.
Nu biedt Vo. 1408/71, laat staan art. 7, lid 2 Vo. 1612/68, geen algemene regeling voor het gelijkstellen van nationale uitkeringen met
gelijksoortige buitenlandse uitkering voor de doeleinden van het voldoen aan bepaalde nationale toekenningsvereisten. Daarbij wordt ge-

regeld door het Hof onderstreept dat gezien het beperkte co6rdinerende karakter van de verordening en de afwezigheid van
enige
258. Zie artt. 18, 38, 45,64 en 72 Vo. 1408/71.
259. HvJ 15 oktober 1969, mak 15/69.

260. Zie in dit verband ook de opmerkingen van de Commissie in HvJ 9 juli 1975,
zaak 20/75 (d'Amico) over de
vraag of het niet in aanmerking nemen van

bepaalde in het buitenland vervulde tijdvakken van verzekering kan worden
aangemerkt als discriminatie naar nationaliteit en HvJ 7 juni 1988, zaak 20/85
(Roviello).
261. Zie art. 2, Jo. art. 1, sub d) 1W en art. 2 IOAW en art. 2 IOAZ
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harmonisatie van de sociale zekerheid, de wetgevers de vrijhcid hebben behouden om de aansluitings- en toekenningsvoorwaarden van
nationale wettelijke regelingen vast te stellen. 62 In dit licht is bijvoorbeeld ook bepaald dat Vo. 1408/71 wel een regeling treft voor de
samentelling van reeds vervulde tijdvakken maar zich niet inlaat met
de rechtsvoorwaarden op grond waarvan de tijdvakken kunnen worden
vervuld.263 Toch rijst theoretisch de vraag in hoeverre een gelijkstellingsverplichting zoals die hier aan de orde is, kan voortvloeien
uit de enkele toepassing van het non-discriminatiebeginsel. Door bij
het toekennen van een uitkering uitsluitend rekening te houden met
nationate feitenconstellaties en niet met soortgelijke constellaties met
een buitenlands element worden vreemde onderdanen die afwisselend
in verschillende Lid-Staten werkzaam zijn geweest benadeeld ten
opzichte van nationale niet-migrerende onderdanen. Dit zou niet alleen kunnen worden aangemerkt als een vorm van indirecte discriminatie naar nationaliteit, maar eveneens als strijdig met de doelstel-

lingen van de coardinatieregeling in het algemeen.
Het derde voorbeeld tenslotte is ontleend aan de Nederlandse rechtspraktijk in het kader van de ABW. Bij het vaststellen van een uitkering krachtens de ABW wordt rekening gehouden met het inkomen en
vermogen van de betrokkene in het buitenland.264 Echter, indien
iemand zich beroept op vrijlatingsbepalingen van bepaalde inkomens-

of vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld in de vorm van een eigen
huis) worden de middelen in het buitenland niet zonder meer in overweging genomen. Zo heeft de Kroon in een concreet geval de vraag
of een vrijlating toegepast kan worden voor vermogen in de vorm van
een eigen huis in het buitentand, negatief beantwoord.265 Hierbij was
het niet van belang dat het huis door de gezinsleden van de betrokkene werd bewoond; de Kroon stelde hieromtrent dat, nu art. 84
262. Zie hierboven Hoofdstuk III voetnoot 149.
263. Recentelijk opnieuw bevestigd in HvJ 28 februari 1989, zaak 29/88 (Schmitt).

Voor commentaar zie VONK, G., 'Recente EG-jurisprudentie inzake de sociale
zekerheid van migranten', Migrantenrecht, 1989, 269-278, 270-271.

264. Vgl. hierboven

Hoofdstuk IV, (IV), 23.
265. K.B. 14 februari 1986, nr. 49, JABW, 1986/169. Voor cen recenter voorbeeld,
zie RvS, Afdeling geschillen van bestuur 10 november 1989, JABW 1990/57.
Voor een kritiek op deze jurisprudentic, zie BANDRINGA, J., 'Bijstand aan
vrecmdelingen - enkele ontwikkelingen', Rechtshulp, 1986, 3-10,6.

379

HOOFDSTUK VI

uitsluitend betrekking heeft op vreemdelingen in ons land, met deze
omstandigheid geen rekening kan worden gehouden.266
Indien een dergelijke zaak zich zou voordoen in de context van het
communautaire recht, had de Kroon dan tot hetzelfde oordeel mogen
komen? Het zou kunnen worden beredeneerd dat door het nict in
aanmerking nemen van vermogensbestanddelen in het buitenland, i.c.
vooral buitenlanders worden benadeeld, hetgeen strijdig kan zijn
met
het discriminatieverbod.
De drie voorbeelden confronteren ons met de grenzen van het indirecte discriminatiebegrip. In alle gevallen gaat het om nationale voorwaarden of praktijken, waarbij objectief gezien geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, maar die niettemin
specifieke
gevolgen hebben voor migranten vreemde-onderdanen. Wat zijn de
kansen dat het Hof van Justitie in de aangehaalde voorbeelden een
beroep op het verbod op discriminatie naar nationaliteit zal honoreren? Om te beginnen dient in dit verband te worden geconstateerd
dat het Hof meestal uitgaat van een indirect discriminatiebegrip dat
wordt omschreven als '...discriminatic die door de toepassing van
andere onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde resultaat leidt...'.
Soms worden echter ook ruimere omschrijvingen gehanteer
d. Zo

bijvoorbeeld in de zaak Ken,1167, waarin werd overwogen dat reeds van
discriminatie sprake is:

indien de voorwaarden voor verkrijging of handhaving van het recht
op uitkering
aldus zouden zijn omschreven dat zij in feite slechts kunnen wordcn vervuld door

eigen onderdanen, of indien de voorwaarden voor verval of schorsing van het rccht
op uitkering aldus worden omschreven dat zij zich in feite bij onderdanen van
andere Lid-Staten eerder realiseren dan bij onderdanen van de Staat van het bevocgde orgaan.

266.

268

Zie overigens KB. 21 augustus 1984, nr. 35, JABW, 1984/251 waarin het de
Kroon buitenlands vermogen wdi in aanmerking nam voor dc doelstellingen van
bepaalde vrijstellingen.

267. HvJ 28 juni 1978, zaak 1/78.

268. TIMMERMANS, C.WA., a.w. (1982), 448449 spreekt in het licht van deze
overweging van materiele discriminatie, hetgeen volgens de auteur ruimer is
dan het begrip van verkapte discriminatie, zoals dat door het Hof wordt omschreven in termen van 'discriminatie die door de tocpassing van anderc onderscheidingscriteria in feite tot hetzelfde resultaat le idt'.
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Uitgaande van deze formulering is het goed mogelijk dat de in de
voorbeelden aan de orde gestelde nationale voorwaarden als indirecte
discriminatie van de hand moeten worden gewezen. We bevinden ons
hier echter in een netelige problematiek. Het Hof heeft inderdaad in
een aantal zaken de grenzen van het indirecte discriminatiebegrip zo
ver opgerekt dat bepaalde vormen van ongelijkheid van behandeling
tussen migranten en niet-migranten worden aangemerkt als ongeoorloofde nationaliteitsdiscriminatie. Waar deze grenzen liggen is evenwel
geenszins duidelijk. Een 'tour d'horizon' langs de jurisprudentie van
het Hof moge dit illustreren.

Hierboven is al vermeld dat het Hof van Justitie in de zaak Ugliola
tot de slotsom kwam dat de toepassing van het discrimatieverbod met
zich mee kan brengen dat periodes van militaire dienst die zijn vervuld in het buitenland in aanmerking moeten worden genomen bij de
berekening van ancitlnniteit in een onderneming, wanneer die tijdvakken in het land van tewerkstelling ook voor eigen onderdanen gelden.

In Sorgiu269 erkent het Hof dat het discriminatieverbod ook consequenties kan hebben voor bepaalde woonplaatsvereisten die gelijkelijk
van toepassing zijn op eigen en op vreemde onderdanen. Het ging in
deze zaak onder meer om de vraag of bij de toekenning van een
'ontheemdingstoelage' een hoger bedrag kon worden verstrekt aan
personen die in de betrokken Lid-Staat hun woonplaats hebben dan
aan personen die in een vreemde Lid-Staat hun woonplaats hebben.
Het Hof oordeelde hier dat het niet is uitgesloten dat criteria zoals
de woonplaats van een werknemer, al naar de omstandigheden, gelijkelijk kunnen uitwerken als een door het Verdrag en de verordening
(Vo. 1612/68270) verboden discriminatie naar nationaliteit. Toch werd
in deze zaak de toepassing van de betreffende woonplaatseisen niet
als ongeoorloofde discriminatie aangemerkt omdat het verschil in
hoogte van de toelage gerechtvaardigd was in objectieve verschillen
in de feitelijke situatie van de werknemer.
In Smieja271 bleek dat ook de woonplaatseisen voor de overgangs-

voordelen in de AOW, zoals vervat in art. 44 (oud) de toets van het
269. HvJ 12 februari 1974, zaak 152/75.
270. Mijn toevoeging.
271. HvJ 7 november 1973, zaak 51/73.
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non-discriminatiebeginsel kunnen doorstaan. De overweging was hier
"dat de doelstelling van art. 3, lid 1 Vo. 1408/71 niet
noodzakelijker
wijze meebrengt dat in het geheel niet meer naar de woonplaats van
de betrokkene mag worden onderscheiden".
In Pinna 272 werd het voor Frankrijk geldende woonlandbeginsel in de
coordinatiebepalingen met betrekking tot gezinsbijslagen, zoals vervat

in art. 73, lid 2 Vo. 1408/71, wel

als ongeoorloofde discriminatie van
de hand gewezen. Op grond van de genoemde
bepaling werd de hoogte
van het bedrag van Franse kinderbijslag
de

bepaald door
kinderbijslagnormen in het land van de woonplaats van de kinderen. Het Hof
oordeelde dat dit criterium in feite voor Franse werknemers die in
Frankrijk werkzaam zijn heel anders uitwerkt dan voor migrerende
werknemers daar het probleem van gezinsleden die buiten Frankrijk

wonen, zich hoofdzakelijk bij deze laatste groep voordoet.
Echter, in de zaak Lenoi,273 komt het Hof weer tot de conclusie dat
het stellen van woonplaatsvereisten voor het recht op bepaalde Franse

gezinsbijslagen aan rechthebbenden op een ouderdomspensioen geen
discriminatie oplevert van pensioengerechtigden die na hun pensione-

ring in een andere Lid-Staat zijn gaan wonen. Ter ondersteuning van
dit oordeel werd teruggegrepen naar het oude argument dat art. 51
EEG in een courdinatie en niet in een harmonisatie van de sociale
zekerheid voorziet, zodat dit artikel "niet in de weg staat aan het
voortbestaan van verschillen tussen de sociale-zekerheidsregelingen
van de Lid-Staten, en bijgevolg tussen de respectieve rechtssituaties
van personen die er werkzaam zijn".
In een ander recent arrest, te weten Roviello274, had dc betrokkene
weer meer geluk. Hier overwoog het Hof dat een bepaling in een

bijlage van de verordening op grond waarvan bij de vaststelling van
de hoogte van Duits beroepsinvaliditeitspensioen (hetgeen afhankelijk
is van het tot dusver uitgeoefende beroep) alleen in Duitsland uitgeoefende werkzaamheden in aanmerking worden genomen, onverenigbaar is met de door het Verdrag gewaarborgde gelijkheid van behandeling. Het bewuste onderdeel van de bijlage was, ofschoon het geen
onderscheid maakte naar nationaliteit, niettemin van dien aard dat het
272. HvJ 15 januari 1986, zaak 41/84 (Pinna I).
273. HvJ 27 september 1988, zaak 313/86.
274. HvJ 7 juni 1988, zaak 20/85.
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hoofdzakelijk van toepassing is op migrerende werknemers uit andere
Lid-Staten die achtereenvolgens in die Lid-Staten en in de Bondsrepubliek hebben gewerkt.

Ten slotte, in de zaak Bieh1215 stelde het Hof dat art. 48, lid 2 EEG
eraan in de weg staat dat volgens de belastingwetgeving van een LidStaat de belasting die is ingehouden op het loon van de loontrekkende die slechts gedurende een decl van het jaar belastingplichtige
niet voor terugingezetene is, definitief aan de schatkist toevalt en
in aanmerking komt. Het Hof overwoog hieromtrent dat ook al is
gave

het vereiste van een duurzame woonplaats op het nationale grondgebied om eventuele terugbetaling van teveel betaalde belasting te
krijgen, onafhankelijk van de nationaliteit van de betrokkene, dit
benadeelt die
waarschijnlijk toch in het bijzonder belastingplichtigen
onderdaan zijn van andere Lid-Staten. Deze laatsten zouden namelijk
dikwijls in de loop van het jaar het land verlaten.

Uit de hierboven beschreven uitspraken blijkt dat het van geval tot
voor migranten
geval kan verschillen of ongelijkheid van behandeling
factoren die
De
resulteert in verboden discriminatie naar nationaliteit.
zijn voor het oordeel dat er in een concreet geval van een

bepalend
dergelijke discriminatie

In Sotgiu
geen sprake is, kunnen verschillen.

waren het de (objectieve verschillen in de feitelijke situatie), in
Lenoir was het de afwezigheid van een harmonisatie van de sociale
zekerheid. Dergelijke overwegingen bieden echter geen harde juridische criteria, en bovendien is het niet op voorhand duidelijk wanneer
ze door het Hof van stal worden gehaald om bepaalde vormen van

ongelijkheid van behandeling te sanctioneren. Het is dus niet mogelijk
algemene uitspraken te doen over de gevolgen van de toepassing van
het discriminatieverbod voor indirect discriminerende rechtsvoorwaarden in nationale bijstands- en gemengde-prestatieregelingen. De
onduidelijkheid van de gevolgen van het indirecte discriminatiebegrip
illustreert wel hoe acuut de behoefte aan specifieke op de codrdinatie
van de sociale bijstand en gemengde prestaties toegesneden regels is.
Terwijl wordt erkend dat personen zich in bepaalde omstandigheden
voor de doeleinden van het verkrijgen van een bestaansminimumuitkeringen op het gemeenschapsrecht kunnen beroepen, bevat dit ge275. HvJ 8 mei 1990, zaak 175/88.
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meenschapsrecht geen harde criteria die in concrete gevallen oplossingen kunnen bieden. Het verbod op discriminatie naar nationaliteit

is te algemeen en te ruim om als referentiepunt te fungeren voor de
regulering van allerlei mogelijke transnationale bijstandsproblemen.
4.2.3

Het voorstel voor een algemene
deterritorialiseringsbepaling ex art. 7,

lid 5 Vo. 1612/68

Uit het bovenstaande blijkt dat het Hof van Justitie een
grote vrijheid toekomt bij het bepalen van de grenzen van het indirecte discriminatiebegrip. Dit heeft als voordeel dat in de jurisprudentie reke-

ning kan worden gehouden met opportuniteitsargumenten en politieke
gevoeligheden. Het heeft echter ook als nadeel: een grote onduidelijkheid van de stand van het recht en derhalve rechtsonzekerheid.
Een recent voorstel van de Commissie voor een nieuw
vijfde lid van
art. 7 Vo. 1612/68276 zou de huidige rechtsonzekerheid voor een deel
kunnen opheffen. De tekst van het voorgesteld lid luidt:
De Lid-Staat waarvan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan bepaalde

feiten of gebeurtenissen rechtsgevolgen verbinden of de
tockenning van sociale en
fiscalc voordelen daarvan afhankelijk stellen, houdt voor zover
nodig rekcning met
diczelfde feiten en gebeurtenissen in iederc andcre Lid-Staat als hadden die feiten
en gebeurtenissen zich op het nationale grondgebied voorgedaan.

Uit tekst van de preambule van het voorstel tot wijziging van Vo.
1612/68 blijkt dat met de invoering van het vijfde lid van art. 7

wordt beoogd de nog bestaande belemmeringen
in het vrije verkeer
van werknemers weg te nemen die voortvloeien uit territorialiteitsvoorwaarden die de toepassing van gelijke behandeling beperken. Het
gaat er dus om de daadwerkelijke toekenning van sociale en fiscale
voordelen te bevorderen die tot dusver als gevolg van mogelijke territoriaal beperkende voorwaarden kan worden getrainee
rd. Interessant
is ook om te constateren dat de deterritorialiseringsbepaling is opgenomen in art. 7 van Vo. 1612/68. Hieruit kan worden afgeleid dat
276. Vervat in het voorstel tot wijziging van Vo 1612/68
(laatste versie: PB EG C
119/10 van 5 mei 1990)
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de verplichting om rekening te houden met soortgelijke feiten en
gebeurtenissen in andere Lid-Staten wordt gezien als een afgeleide
van het discriminatieverbod.

Het past hier echter om enkele kritische kanttekeningen te plaatsen
bij het onderhavige Commissievoorstel. Zo rijst de vraag wat de relatie zal zijn tussen het nieuwe vijfde lid van art. 7 1612/68 en Vo.
1408/71. In het kader van de laatste verordening is geen sprake van
een algemeen deterritorialiseringsgebod.277 Er bestaat een 'geleid
systeem' van coardinatietechnieken waarbij telkens onder bepaalde
voorwaarden voor specifieke gevallen wordt vastgesteld in hoeverre
een uitvoeringsorgaan rekening moet houden met feiten en gebeur-

tenissen die zich buiten de landsgrenzen situeren.278 Daarbij heeft
het Hof van Justitie bepaald dat Vo. 1408/71 voor de organen van de
Lid-Staten geen beletsel -doch evenmin een verplichting- vormen om
gebeurtenissen die zijn voorgevallen op het nationale grondgebied
gelijk te stellen met gebeurtenissen die zijn voorgevallen in een andere Lid-Staat. 79 Zal nu in de toekomst in gevallen dat er sprake is
van een voorwaardelijke, of geen deterritorialiseringsbepating in Vo.
1408/71, een migrant alsnog een beroep kunnen doen op de vangnet-

bepaling van art. 7, lid 5? Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijke
verstrekkend effect door het Hof zal worden geaccepteerd. Veel meer
ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de toepassing van de
nieuwe bepaling aan bepaalde (open) voorwaarden onderhevig zal
worden gemaakt, waardoor de doelstellingen van het creeren van

rechtszekerheid toch weer zal worden gefrusteerd.

Wat hierboven is gesteld ten aanzien van de verhouding tussen art. 7,
lid 5 en Vo. 1408/71 geldt evenzeer voor de verhouding tussen deze
bepaling en het discriminatieverbod in het algemeen. Uit de hierboven
aangehaalde jurisprudentie blijkt dat het Hof uiterst omzichtig te
werk gaat bij het oordeel of bepaalde territoriaal beperkende voorwaarden al dan niet als ongeoorloofd zijn aan te merken in het licht
van het (indirecte) discriminatieverbod. Ook hier kan het worden
277. Laatstelijk bevestigd in HvJ 21 februari 1991, zaak 245/88 (Daalmcijer), o. 16.
278. Vgl. hieromtrent ook de opmerkingen van CLEVER, P. Tendenzen zur Aufgabe des TerritorialitJtsprinzips', Der Arbeitgeber, 1989, 988-990, 988-989.
279. Zie HvJ 28 juni 1978, zaak 1/78 (Kenny).
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betwijfeld of het Hof in de tockomst telkens zonder pardon dergelijke
voorwaarden opzij zal zetten op grond van de verplicht
ing van Lid-

Staten om soortgelijke feiten en gebeurtenissen buiten de landsgrenzen in aanmerking te nemen.
Het is aldus onze opvatting dat de deterritorialiseringsclausule
dermate ruim en algemeen is geformuleerd, dat ze in feite niet veel aan
het bestaande discriminatieverbod kan toevoegen. Daarbij speelt ook
een rol dat in het licht van de algemene redactie van art. 7, lid 5, de
uitvoerende instanties van Lid-Staten zich niet
onmiddellijk aangesproken zullen voelen om hun bestaande uitvoeringswijze van bepaalde
uitkeringsregelingen te wijzigen. Bijvoorbeeld, zouden de Belgische
uitvoerende instanties zich geroepen voelen voortaan niet
langer
toepassing te geven aan de minimum woonplaatsvereisten zoals vervat

in de bestaansminimumregelingen, op basis van het feit dat zij gehouden zijn om periodes van verblijf in een andere Lid-Staat aan te
merken als periodes van verblijf in Belgit? Zouden de Nederlandse
uitvoerende instanties van de TW en de IOAW en de IOAZ zich verplicht achten om voor de doeleinden van het toekennen van een van
deze uitkeringen het genieten van een soortgelijke buitenlandse uitkering gelijk te stellen met een relevante Nederlandse uitkering?
Zouden in Nederland de sociale diensten onder
toepassing van art. 7,
lid 5 Vo. 1612/68 straks wel rekening houden met huizenbezit in het
buitenland in het kader van de vrijlatingsbepaling voor vermogen
in
de vorm van een eigen huis? Ik waag het te betwijfelen. Daarvoor
ontbeert het voorgesteld art. 7, lid 5 Vo. 1612/68 teveel het karakter
van een instructienorm die is toegesneden op de concrete situatie.
Voor alle drie de voorbeelden blijft waarschijnlijk de situatie voortbestaan dat ervan wordt uitgegaan dat er geen
strijd is met het gemeenschapsrecht, totdat het Hof van Justitie mogelijkerwijs het tegendeel zal beweren.
In het licht van de bovenstaande bespiegelingen blijft het de voorkeur
verdienen dat voor bestaansminimumprestaties afzonderlijk
toegespitste
coiirdinatiebepalingen worden ontwikkeld, die niet alleen concrete
instructies inhouden voor de uitvoerende instanties, maar ook minder

vatbaar zijn voor open clausuleringen in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie. In het volgende hoofdstuk wordt aan dit punt uitgebreid aandacht besteed.
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4.3

De gevolgen van de toepassing van Vo. 1408/71 voor

territorialiteits-

voorwaarden in gemengde-prestatieregelingen

4.3.1 Algemeen
In dit onderdeel wordt verder niet meer ingegaan op de rechtmatigheid van woon- of verblijfseisen in het licht van het discriminatieverbod naar nationaliteit. Daarentegen wordt aandacht besteed aan
bepalingen in Vo. 1408/71 die specifiek betrekking hebben op de
rechtsgeldigheid van territorialiteitsvoorwaarden. Achtereenvolgens
wordt aandacht besteed aan de invloed van de bepalingen inzake de
samentelling van tijdvakken van wonen, bepalingen inzake de export
van uitkeringen, en de bepalingen inzake de aanwijzing van de toe te
passen wetgeving.
4.3.2

De invloed van bepalingen inzake de samentelling van tijdvakken van

wonen

Hierboven is al gesteld dat de toepassing van minimum woonplaatsvereisten in gemengde-prestatieregeling onder zware verdenking staat
in het licht van het discriminatieverbod. In deze paragraaf is de
vraag aan de orde in hoeverre in het kader van Vo. 1408/71 dergelijke vereisten de facto ter zijde kunnen worden gesteld als gevolg
van de verplichting tot het samentellen van tijdvakken van wonen.
Art. 51 EEG bepaalt dat de Raad ter coardinatie van de sociale zekerheid een stelsel invoert waardoor het onder meer mogelijk is dat,
met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen, alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in
in Titel III
aanmerking worden genomen. Ter uitvoering hiervan zijn
zekerheid
van
sociale
specifieke
takken
van Vo. 1408/71 voor de
bevoegde
organen
bepalingen opgenomen die er toe strekken dat de
die
wonen
verzekering,
of
tijdvakken
van
rekening houden met
arbeid,

zijn vervuld in een andere Lid-Staat dan de Staat waar het bevoegde
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orgaan zich bevindt.280 Nu moet worden vooropgesteld dat bij afwezigheid van bijzondere coilrdinatieregels voor gemengde-prestatieregelingen er geen bepalingen bestaan die in algemene zin voor deze
prestatievorm een verplichting inhouden om periodes van verblijf in
een andere Lid-Staat te beschouwen als periodes van verblijf in de
eigen Lid-Staat. Indien er dus sprake van zou kunnen zijn van een
dergelijke verplichting dan dient deze te worden afgeleid van de

'conventionele' samentellingsbepalingen die zijn toegesneden op de
coilrdinatie van sociale verzekeringen, en die uitgaan van een samen-

telling van verzekeringsperioden, of eventueel ook perioden van wonen, die onder de stelsels van sociale zekerheid van de desbetreffende
Lid-Staten als zodanig worden aangemerkt. Erg elegant zou dit niet

zijn, en voor zover ik dit kan overzien, worden in de praktijk dergelijke constructies ook niet toegepast. Ook de Belgische uitvoeringspraktijk ten aanzien van het gewaarborgd inkomen en de tegemoetkomingen aan gehandicapten biedt geen enkele aanwijzing dat periodes van verblijf in andere Lid-Staten in aanmerking worden
genomen voor de toepassing van de voor deze prestaties geldende minimum
woonplaatsvereisten.

Dat minimum woonplaatsvereisten in gemengde-prestatiere
gelingen
buiten de sfeer van de samentellingsbepalingen worden gehouden,
is
niet geheel verwonderlijk indien men zich realiseert dat een samentelling van tijdvakken tegelijkertijd aanleiding kan geven tot de toepassing van verordeningsbepalingen inzake de berekening van uitkeringen. Met name de zeer complexe pro-rata berekeningswijze van
pensioenen, zoals bepaald in de artiketen 46 t/m 51 van de verordening zou voor gemengde-prestatieregelingen tot een groot aantal
praktische en theoretische problemen kunnen leiden. Zonder hierop
uitgebreid in te gaan281, kan reeds worden vastgesteld dat het bestaan van een middelentoets bij gemengde prestaties, op welke wijze
hieraan ook invulling wordt gegeven, een dergelijke berekenings
wijze
bemoeilijkt. Immers, of dergelijke uitkeringen nu worden genoten als
280. Zie artt. 18, 38, 45, 64, 67, en 72. Overigens wordt uitsluitend in artt. 18 en
64 expliciet verwezen naar cen verplichting tot samentelling van tijdvakken
van wonen.

281. Om een idee te krijgen van de grotesk aandoende problemen waartoe de toepassing van artt. 46 t/m 51 op gemengde prestaties aanleiding kan geven, leze
men het advies van de SVE Toeslagenwet in internationaal verband, herziening sociale zekerheidsstelsel, Zoetermeer, 1986.
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een op zichzelf staand bedrag of als een aanvulling op een ontoereikende nationale (of eventueel buitenlandse) sociale-zekerheidsprestatie, de uitkeringshoogte wordt op een of andere manier bepaald
door het verschil tussen de inkomsten van een persoon en het niveau

van het wettelijk gegarandeerde bestaansminimum. Het resultaat van
een pro-rata berekening van pensioenen waarbij ook gemengde prestaties in aanmerking worden genomen, zal in de praktijk leiden tot
een combinatie van uitkeringsbedragen die al dan niet lager, of hoger
dan het toepasselijke bestaansminimum uitvallen. Een dergelijk resultaat komt direkt in strijd met het wezen van gemengde prestaties en
kan, zonder een uitschakeling van de werking van de middelentoets,

niet worden gerealiseerd. Met gerust hart kunnen we dan ook vaststellen dat in de rechtspraktijk gemengde prestaties buiten het toe282
passingsgebied van artt. 46 t/m 51 Vo. 1408/71 worden gehouden.
Dit geldt zelfs in relatie tot art. 50 van de verordening. Hierin is een
aparte regeling opgenomen die voorziet in de toekenning van een
aanvulling wanneer het bedrag van uitkeringen verschuldigd krachtens

de wettelijke regelingen van verschillende Lid-Staten, minder is dan
het minimum dat is vastgesteld in de wettelijke regeling van de lid-

Staat op grondgebied waarvan de rechthebbende woont. In het algemeen wordt aangenomen dat art. 50 slechts betrekking heeft op be-

paalde regelingen in opbouw pensioenstelsels, die al dan niet gekoppeld aan het vervullen van minimumtijdvakken van verzekering of
wonen, voorzien in een sociaal minimum in gevallen dat de verzekeringsloopbaan van de betrokkenen aanleiding geeft tot een ontoereikende uitkering.283 Toch komt de rechtspraktijk grotendeels overeen

met het door art.

50 beoogde doel; nu gemengde prestaties

buiten de

pro-rata berekeningsmethode van uitkeringen vallen, heeft de betrok282. Dit kan o.m. worden afgeleid uit het feit dat de Lid-Staten gemengde prestaties bij invaliditeit niet hebben vermeld in Bijlage IV van de verordening,
waarin op grond van art. 37, lid 2 de van kracht zijnde risicostelsels (stelsels
waarbij de uitkeringshoogte nict afhangt van de verzekeringsduur) moeten
worden opgesomd. Voor wat betreft de TW is bij verordcning nr. 2339/89 van
18 juli 1989 (PB EG, L 224/1 van 2 augustus 1989) een bijzondere bcpaling ingevoegd in Bijlage VI van Vo. 1408/71, die ertoe strekt dat voor de dockinden van art. 40, lid 1 van deze verordening geen rekening wordt gehouden
met krachtens deze wet aan de uitkeringsgerechtigde toegekende toeslag; de
hoogte hicrvan wordt uitsluitend vastgesteld aan de hand van de TW zelf.
283. Vgl. CORNELISSEN, R.C., in: Europees sociale zekerheidsrecht..., a.w. 115;
november
Toeslagenwet in internationaal verband..., a.w. 7. Zie voorts HvJ 30
1977, zaak 64/77 (Torri) en HvJ 17 december 1981, zaak 22/81 (Browning).
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pro-rata berekeningsmethode van uitkeringen vallen, heeft de betrokkene, na toepassing van de middelentoets, normaal recht op de vigerende bestaansminimumuitkeringen op grond van de wetgeving van de
bevoegde Lid-Staat. Deze situatie beantwoordt volledig aan het wezen
en de doelstellingen van gemengde prestaties.
Intussen blijft wei staan dat er in het kader van Vo. 1408/71 voor
gemengde-prestatieregelingen geen duidclijke verplichting bestaat die
analoog aan de regeling voor sociale-verzekeringsuitkeringen, strekt
tot een opheffing van nadelen die voortvloeien uit een toepassing van
minimum woonplaatsvereisten. Deze situatie is niet alleen verdacht in
het licht van het discriminatieverbod, maar komt ook direct in strijd
met de doelstellingen van het coDrdinatiesysteem, te weten het beschermen van personen tegen de nadelen in de sfeer van de sociale
zekerheid die voortvloeien uit migratie. Ook hier zien we weer dat
afzonderlijke cotlrdinatieregels die zijn specifiek toegesneden op bestaansminimumregelingen, zijn vereist.
4.3.3

De invloed van bepalingen inzake de export van uitkeringen

4.3.3.1

Het legislatieve regime

In dit onderdeel wordt nagegaan wat de invloed is op bepalingen
inzake de export van uitkeringen op territorialiteitsvoorwaarden in
gemengde-prestatieregelingen, die het recht op uitkering beperken tot
personen die binnen de landsgrenzen verblijven.
Een algemene exportclausule is vervat in art. 10, lid 1 Vo. 1408/71:
Tcnzij in deze verordening anders is bepaald, kunnen uitkeringen bij invaliditeit,
oudcrdom of de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, dc renten bij arbeidsongevallen en berocpsziekten en de uitkeringen bij overlijden, verkregen op grond
wettelijke regeling van een of meer Lid-Staten, op generle/ wijze worden

van een

verminderd, gewijzigd geschorst, ingctrokken of verbeurd verklaard op grond van

het feit dat de rechthebbende op het grondgebied van een andere Lid-Staat woont
dan die, op het grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat deze uitkering
verschuldigd is.
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De exportclausule uit zich concreet in een opheffing van bepalingen
inzake de woonplaats. Het valt daarbij op dat de mogelijkheid van
export van uitkeringen alleen is voorbehouden aan rechthebbenden op
langlopende uitkeringen, dat wil zeggen, in dit verband, uitkeringen
bij invaliditeit, ouderdom, aan nagelaten betrekkingen en arbeidsongevallen en beroepsziekten. Voor niet vermelde takken van sociale
zekerheid zijn evenwel bijzondere exportbepalingen in Titel III opgenomen, die qua inhoud en formulering afwijken van art. 10, lid 1.

Op grond van art. 69 van de verordening bestaat er, voor de doel-

einden in een andere Lid-Staat werk te gaan zoeken, de mogelijkheid
tot export van werkloosheidsuitkeringen voor een periode van drie
maanden. Deze mogelijkheid is onderworpen aan een aantal beperkende voorwaarden. De werkloze moet voor zijn vertrek naar het buitenland ten minste vier weken na de aanvang van zijn werkloosheid als
werkzoekende ingeschreven zijn geweest en ter beschikking van de
diensten voor arbeidsbemiddeling van de bevoegde staat zijn gebleven;
voorts moet hij zich als werkloze laten inschrijven bij de diensten
voor arbeidsbemiddeling van de Lid-Staat waar hij werk gaat
zoeken. 84

Ook de bepalingen inzake gezinsbijslagen en wezenpensioenen kennen
bijzondere exportbepalingen. Zo bepaalt art. 75, lid 1 dat bijslagen
worden verleend door het bevoegde orgaan "onafhankelijk van het feit
of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie deze bijslagen moeten
worden uitbetaald, op het grondgebied van de bevoegde staat of op
dat van een andere lid-Staat woont of verblijft". Voor pensioen- en
rentetrekkers bevatten artt. 77 en 78 bepalingen met een soortgelijk
effect.285 Vermeldenswaardig in dit verband zijn ook de bepalingen
inzake familiale prestaties, die zijn gericht op de opheffing van
woonplaatsvoorwaarden ten aanzien van gezinsleden die op het grond284. Over de interpretatie door het Hof van art. 69 Vo. 1408/71, ook in relatie tot
art. 51 EEG, zie uitgebreid RAEPENBUSCH, S. VAN in: Europees sociale zekerheidsrecht..., a.w. 119-145, 133-138.
285.

Zic aanhef art. 77, lid 2. Inmiddels is uit HvJ 27 september 1988, zaak 313/86
(Lenoir) gebleken dat 'gezinsbijslagen' van deze bepaling zijn uitgesloten,

zodat slechts nog de 'kinderbijslagen' aan de exportverplichting zijn onder-

worpen. Voor

de

betekenis van de term gezinsbijslagen en de term kinder-

bijslagen, zie art 1, sub u) Vo. 1408/71.
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gebied van een andere Lid-Staat wonen dan de rechthebbende zelf.286
Dit kan als een verkapte vorm van export van gezinsbijslagen worden
aangemerkt.

Onder nauwkeurig omschreven voorwaarden kunnen ook uitkeringen
inzake ziekte en moederschap worden genoten door personen die hun
woonplaats naar een andere Lid-Staat verplaatsen.287

Voor onze bespreking van de export van gemengde prestaties, besteden we hieronder uitsluitend aandacht aan de gevolgen van de
toepassing van art. 10, lid 1 Vo. 1408/71. Juist de toepassing van dit
artikel op gemengde prestaties heeft aanleiding gegeven tot jurisprudentie van het Hof van Justitie. Dit betekent niet dat de exportabiliteit van gemengde prestaties die onder andere takken van sociale
zekerheid vallen, oncontroversieel is. Met name de opheffing
van
woonplaatsvercisten in het kader van bepaalde middelengetoetste

en/of uit de algemene middelen gefinancierde uitkeringen die vallen
onder het hoofdstuk van de Verordening inzake gezinsbijslagen en
wezenpensioenen is voor enkele Lid-Staten een heet hangijzer. Tot
dusver is gepoogd deze problematiek op te lossen in het kader van

het optreden van de Gemeenschapswetgever. De verordeningsbepalingen inzake de opheffing van woonplaatsvereisten zijn niet van
toepassing verklaard op bepaalde categorieiln van gezinsbijslagen, ten
aanzien waarvan een exportverplichting problematisch werd geacht. 288
Aan de problematiek van export van gezinsbijslagen (in ruime zin) zal
hierna verder geen aandacht worden besteed.
Wat de export van werkloosheidsuitkeringen betreft, zoals geregeld in

art. 69 Vo. 1408/71, speelt als zodanig het onderscheid tussen ge-

286. Zie m.n. artt. 73 en 74 Vo. 1408/71.
287. Zie art. 22 Vo. 1408/71, uitgebreid besproken door STIEMER, N. in: Europees
sociale zekerheidsrecht..., a.w.,69-88,79-83.
288. Het gaat hier op de eerste plaats om bepaalde in Belgie, Frankrijk en
Luxemburg bestaande geboortctoelagen die op grond krachtens art. 1, sub u)
jo. Bijlage Il van de werkingssfeer van de verordening zijn uitgesloten. Voorts
is ten aanzien van Frankrijk in Bijlage VI Vo. 1408/71
bepaald dat ongeacht
de artt. 73 en 74 van de verordening, de huisvestingstoelagen, de toelage voor
kinderoppas thuis en de opvoedingstoeslag voor thuisblijvende ouders alken
worden toegekend aan de betrokkenen en hun gezinsleden die op het Franse
grondgebied wonen.
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289

mengde prestaties en overige werkloosheidsuitkeringen geen rol.
Veeleer gaat het hier om de vraag of de 'werkloosheidsbijstand' onder
de materiele werkingssfeer van de verordening valt. Aan dit punt is
reeds in algemene zin aandacht besteed in het kader van de bespreking van de plaats van de sociale bijstand onder het materiele toe-

passingsgebied van de verordening.
4.3.3.2

De werking van art. 10 Vo. 1408/71; algemene opmerkingen

Aan de bepaling van art. 10, lid 1 Vo. 1408/71 heeft een belangrijk
interpretatieverschil ten grondslag gelegen. Dit verschil had betrekking op de vraag of deze bepaling alleen betrekking heeft op woonplaatseisen als uitbetalingsvoorwaarden of ook op woonplaatseisen als
toekenni,igsvoorwaarden.29( In de wetgevingen van een aantal LidStaten, bijvoorbeeld Duitsland en Groot-Brittannie, komen inderdaad
bepalingen voor die het genieten van uitkering koppelen aan de voorwaarde dat men in de desbetreffende staat woont of verblijf
houdt. 91 Bij een enge interpretatie zou art. 10, lid 1 slechts op
dergelijke bepalingen betrekking hebben, dat wil zeggen: alleen indien
men reeds een recht op uitkering heeft verkregen, kan de woonplaats
niet aan de betrokkene worden tegengeworpen. Bij een ruime interpretatie kan ook bij de vaststelling van het recht op uitkering geen
onderscheid worden gemaakt naar de woonplaats van de betrokkene,
289. In dit verband mag niet worden vergeten dat niet alleen de werkloosheidsonderstand, maar ook de werkloosheidsverzekering een sterk territoriaal karakter draagt dat enerzijds tot uitdrukking komt in woon- en verblijfsvoorwaarden m.b.t. het recht op uitkering cn anderzijds voorwaarden m.b.t. dc
beschikbaarheid voor dc (veelal nationale) arbeidsmarkt. Met het oog op het
territoriate karakter van werkloosheidsuitkeringen i.h.a. voorziet art. 69 Vo.
1408/71 slechts in een beperkte en zeer voorwaardelijke exportregeling. Het
territoriale karakter van werkloosheidsregelingen heeft ook aan de basis gelegen van de strikte interpretatie van art. 69, waarover hierboven al gewag
is gemaakt. Vgl. hieromtrent RAEPENBUSCH, S. VAN, in: Europees sociale zekerheidsrecht..., a.w., 124.
290. Zic hierover o.m. CORNELISSEN, R.C., a.w. (1984), 159-163.
291. In Groot Brittannit, zie Social Security Act 1975, Section 82(5)(a) en The
Person Abroad Regulations, SI 1975/563. Voor de situatic in de Bondsrepubliek, zie CORNELISSEN, R.C., a.w. (1984) 102-104. In Nederland komen woonplaatsvoorwaarden als uitbetalingsvoorwaarden niet voor, tenzij men de wooneisen voor de overgangsvoordelen in de AOW en de AWW zo zou willen op-

vatten (AOW artt. 55 en 56 en AAW artt. 91 en 92). Zie hierover weer
CORNELISSEN, R.C, a.w. (1984), 103-104 en voctnoot 136.
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dat wil zeggen: het recht op uitkering moet ook kunnen ontstaan
indien een persoon in een andere Lid-Staat woont.

Een enge interpretatie werd onder meer aangehangen door de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 19 februari 1974 92 inzake de AOW overgangsvoordelen. Deze uitspraak volgde op het prejudiciele arrest van het Hof van Justitie in de zaak Smieja29; die
door de Centrale Raad eerder bij het Hof aanhangig was gemaakt.

Aan de orde was de vraag of de eis van het hebben van een woonplaats in Nederland voor de overgangsvoordelen in de AOW, zoals
geregeld in artt. 43 en 44 AOW (oud)294, al dan niet door art. 10,
lid 1 van Vo. 3/58 werd opgeheven. In Smieja was het Hof tot het
oordeel gekomen dat de bescherming van art. 10, lid 1 "zich moet
uitstrekken tot een voordeel dat, ofschoon voorzien in het raam van
een bijzondere regeling zoals die van art. 43 AOW, neerkomt op een
verhoging van de uitkering die anders aan de rechthebbende zou
toekomen". Toch kon in de visie van de Centrale Raad art. 10, lid 1
de betrokkene geen uitkomst bieden. De Raad stelde dat de Nederlandse (actuele) woonplaatseis een voorwaarde voor toekenning van de
overgangsvoordelen betreft en niet alleen een voorwaarde voor uitbetaling daarvan. Een dergelijke voorwaarde werd niet door artikel 10
opgeheven. Volgens de Centrale Raad liet het in artikel 10 voorkomende woord 'verkregen' "bezwaarlijk een andere uitleg toe".
Leek het er aanvankelijk nog op dat het Hof de interpretatie van de
Centrale Raad volgde29; in Camem296 zou het Hof tot een andere
RSV 1974/248.
293. HvJ 7 november 1973, zaak 51/73.

292.

Dit artikel (tegenwoordig art. 56 AOW) bcpaalde dat de overgangsvoordekn als
bedoeld in art. 43 AOW (tegenwoordig art. 55) enkel tockomen aan degene, dic
a) Nederlander is, en b) binnen het Rijk woont.
295. In HvJ 20 oktober 1977, zaak 32/77 (Giuliani) stelde het Hof dat art. 51 van
het EEG Verdrag twee doelstellingen opsomt die weliswaar met elkaar samenhangen maar toch verschillen, namelijk a) dat, met het oog op het verkrijgen
van het recht op uitkering al die tijdvakken worden bijecngeteld welke door
de verschillende wettelijke regelingen in aanmerking
worden genomen, en b)
dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de Lid-Statcn
verblijven zullen worden betaald. Daarbij suggercerde het liof dat terwijl art.
46, lid 3 van de verordening onder de doelstelling van a) valt, art. 10 thuishoort bij dc doelstelling van b). Deze interprctatie had echter uitsluitend
effect voor de toepassing van het beginsel van nationaal verkregen rechten op
art. 46, lid 3 en uit latere jurisprudentie zou blijken dat er niet van kon
worden afgeleid dat art. 10 slechts betrekking zou hebben op de betaling van
294.
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conclusie komen. In deze zaak ging het om de rechtsgeldigheid van
een bepaling in de Belgische wet van 9 augustus 1963 op grond waarvan aan de

toekennitig van

invaliditeitsuitkering

de voorwaarde is

gekoppeld dat de betrokkene verblijf houdt op Belgisch grondgebied.
Het Hof overwoog met zoveel woorden dat art. 10 Vo. 1408/71 nict
alleen met zich meebrengt dat de belanghebbende, zelfs na zijn woonplaats in een andere Lid-Staat te hebben gevestigd, zijn op grond
van de wettelijke regelingen van een of meer Lid-Staten verkregen
recht op uitkering behoudt, maar ook dat dit recht hem niet kan
worden ontzegd, om de enkele reden dat hij niet woonachtig is op
het grondgebied van de Staat waar het orgaan dat uitkering verschuldigd is zich bevindt. Dit vloeide voort uit de doelstelling van art. 10,
te weten het bevorderen van het vrije werknemersverkeer door belanghebbenden te beschermen tegen nadelen die uit de verplaatsing
van hun woonplaats kunnen voortvloeien.

Dat art. 10 Vo. 1408/71 zowel betrekking heeft op het verkrijgen van
een recht op als betaling van uitkering is onlangs nog eens bevestigd
in de gevoegde zaken Giletti, Giardini, Tampan en Seve,ini.297 Het
ging in deze zaken om de mogelijkheid van export van de reeds besproken Franse gemengde prestatie: l'allocation supplementaire. De
heren Giardini en Tampan waren gepensioneerde Italiaanse werknemers, wier Franse ouderdomspensioen was aangevuld met een altosupplenientaire. ZU hadden de Franse uitkerende instantie te
kennen gegeven te willen remigreren naar Italit, waarbij de vraag
opkwam of zij dit konden doen met behoud van hun aanvullende

cation

uitkering. De heer Severini genoot de allocatioit supplementaire als
een aanvulling op een invaliditeitspensioen, maar hieraan was een eind
gekomen nadat hij zich in Italie had gevestigd. Ten aanzien alle drie
de personen ging het in concreto om de rechtmatigheid van de toepassing van een in de Franse wetgeving vervatte bepaling298 op
grond waarvan de allocation supplen:entaire dient te worden geschorst
indien de rechthebbende buiten Frans grondgebied gaat wonen.
uitkeringen. Voor commentaar, zie CORNELISSEN, R.C., a.w. (1984), 163.
296. HvJ 10 juni 1982, zaak 92/81.
297. HvJ 24 februari 1987, zaken 379-381/85 en 93/86.
298. Zic Code de la SEcuritd Soc:iale, artikel L 815-11.
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In Giletti was echter een andere vraag aan de orde. Mevrouw Giletti
was een in Italie verblijvende rechthebbende op een Frans weduwenpensioen, verkregen op grond van de werkzaamheden van haar voormalige man in Frankrijk. Zij had vanuit haar woonplaats in Itali8 een
aanvraag ingediend voor een aanvulling op haar pensioen krachtens de
aUocation supplementaire. Deze aanvraag werd
afgewezen, dit maal
echter niet vanwege de bepaling dat de uitkering wordt
geschorst
indien de rechthebbenden buiten Frans grondgebied gaan wonen, maar
vanwege een andere bep,ling die niet-ingezetenen met een vreemde
nationaliteit geheel uitsluit van het recht op uitkering.299 Het Hof
stelt, onder verwijzing van zijn eerdere uitspraak in Camera, dat art.
10 zowel betrekking heeft op het ontstaan van het
recht op uit-

kering, als op de handhaving daarvan, zodat de allocation supplementaire

diende te worden uitgekeerd, niet alleen aan de heren Giardini,

Tampan en Severini, maar ook aan mevrouw Giletti.

Als gevolg van de jurisprudentie van het Hof heeft de bepaling van
art. 10, lid 1 Vo. 1408/71 veel verstrekkender gevolgen voor de opheffing van woonplaatsvereisten, dan oorspronkelijk uit de letterlijke
bewoordingen van deze bepaling kon worden afgeleid.

4.3.3.3 Export van gemengde prestaties?

Het niet altijd als vanzelfsprekend aangenomen dat art. 10 van
de
verordening zich mede uitstrekt tot gemengde prestaties. In de exportbepaling zoals die was opgenomen in art. 10 Vo. 3/58, hadden de
Lid-Staten nog de mogelijkheid om bepaalde uitkeringen van de toepassing van dit artikel uit te sluiten. Het ging hier onder meer om

"de uitkeringen van bijzondere bijstand krachtens een stelsel, dat niet
op premie- of bijdragebetaling berust, ten gunste van bepaalde groepen van personen die om gezondheidsredenen niet in staat zijn in hun
levensonderhoud te voorzien'.300 In Vo. 1408/71 werd de mogelijkheid
om uitkeringsregelingen van art. 10 uit te sluiten, afgeschaft. Dit had
echter niet tot gevolg dat de twijfels omtrent de exportabiliteit van
299. Zie Code de la Slcuritd Sociale, artikel L 815-1.
300. Zie art. 10, lid 2, sub c) Vo. 3/58. Interessant is hier de parallel met de
exportbelemmerende bepalingen zoals vervat in het Europees Verdrag inzake
sociale zekerheid. Zie hierboven Hoofdstuk II (II), 2.
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gemengde prestaties werd weggenomen. Welke problemen liggen aan
deze twijfels ten grondslag?

Een goed verslag van de bezwaren tegen een exportverplichting voor
en de
gemengde prestaties bieden de opmerkingen van de Commissie
Advocaat-Generaal REIsaIL in de zaak Biason.301 Het ging in deze
zaak om een Italiaanse onderdaan die als aanvulling op een Frans
invaliditeitspensioen, door hem als werknemer verworven tijdens zijn
verblijf in Frankrijk, een aanvulling op dit pensioen genoot uit het

Fonds National de Solidaritt (alweer: l'allocation supplementaire). Kon
de heer Biason, nadat hij zijn woonplaats naar Italie had overgeplaatst, zijn aanvullende uitkering niettemin behouden op grond van
art. 10, lid 1 Vo. 3/58?
Ofschoon niets in de verordening zich verzette tegen een toepasse-

lijkheid van art. 10, lid 1 op de

allocation supplementaire302,

had de

Commissie grote moeite deze vraag bevestigend te beantwoorden.

Volgens deze was de mogelijkheid van export van langlopende uitkeringen in de verordening opgenomen met het oog op de klassieke
sociale-verzekeringsuitkeringen en niet met het oog op gemengde
prestaties. Sociale verzekeringen hebben ten doel een op het vroegere
salaris afgestemd inkomen te garanderen en vormen uit dien hoofde
een "uitgesteld arbeidsinkomei. Dit bracht naar het oordeel van de
Commissie "noodzakelijkerwijs" het beginsel van export met zich mee.
Daarentegen hebben gemengde prestaties tot doel alle ingezetenen die
in een bepaalde positie verkeren, een basisinkomen te verschaffen.
Uit het feit dat behoefte als de voornaamste toekenningsmaatstaf

wordt gehanteerd, blijkt dat in gemengde prestaties een vorm van
solidariteit binnen de nationale gemeenschap tot uiting komt. Ten
aanzien hiervan vroeg de Commissie zich af of deze zich moet uitstrekken tot personen die na vestiging in een ander land niet meer
deel uitmaken van het leven binnen de nationale gemeenschap. Behalve dit theoretisch getinte bezwaar tegen de export van gemengde
prestaties, wees de Commissie ook op problemen van uitvoeringstechnische aard die een dergelijke export met zich mee zou brengen. Zo
301. HvJ 9 oktober 1974, zaak 24/74.
de allocation
302. Frankrijk had geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om

supplementaire krachtens art. 10, lid 2 Vo. 3/58 van de exportverplichting uit
te sluiten.
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zou het in de praktijk tot zeer grote administratieve problemen leiden
om in verband met de toepassing van de middelentoets de juiste inkomengegevens te verkrijgen van personen die in het buitenland verblijven en om ten aanzien van hen verhaalsrechten uit te oefenen.

De door de Commissie geuite bezwaren tegen export van gemengde
prestaties, vonden hun weerslag in het dictum van het Hof in de zaak
Biason. De Advocaat-Generaal REISOIL, gedinspireerd door de argumenten van de Commissie, concludeerde dat er geen sprake
kon zijn
van een "globale toepassing" van art. 10 Vo. 3/58 op een uitkering als

de allocation supplententaire. Deze bepaling zou i.c. slechts mogen
worden toegepast op "een werknemer die gerechtigd is tot een invaliditeitspensioen, door hem voordien als werknemer verworven in een
Lid-Staat, en die in die Lid-Staat woonde op het tijdstip waarop de
invaliditeit intrad". We zien hier dus een toevoeging van een beperkend criterium analoog aan dat van het Frilli-arrest met
betrekking
tot de vraag of gemengde prestaties onder de materiele werkingssfeer
van de verordening vallen: export van een gemengde
prestatie is
kennelijk slechts voorbehouden aan personen die een dergelijke uitkering genieten als aanvulling op een ontoereikende sociale-verzekeringsuitkering, waarbij de betrokkene ten tijde van voordoen van het
risico werkte en woonde in het land onder de wetgeving waarvan
dergelijke uitkeringen worden verstrekt.
Het Hof leek de conclusie van de Advocaat-Generaal te volgen. Op
zich stelde het Hof dat de allocation supplementaire exporteerbaar
was, zelfs nu de desbetreffende regeling uitsluitend toepassing vindt
op degenen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd. Echter in
zijn oordeel verwees het Hof uitdrukkelijk naar "een verzekerde, die
rechthebbende is op een invaliditeitspensioen (...) door hem als werknemer verworven in een enkele Lid-Staat waar
hij woonde, en die uit
hoofde van dit pensioen in het genot is van een aanvullende uit-

kering7303

Uit Biason kon dus worden afgeleid dat gemengde prestaties slechts
exporteerbaar zijn, voor zover ze worden genoten als een aanvulling
303. HvJ 9 oktober 1974, zaak 24/74 (Biason) o. 22.
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op een andere nationale sociale-zekerheidsprestatie. Uit latere jurisprudentie zou echter blijken dat deze lijn niet zou worden voortgezet.

De vraag naar de exportabiliteit van ecn gemengde prestatie kwam
opnieuw aan de orde in de zaak PisciteUo.304 In deze zaak ging het
om een Italiaanse vrouw die in het genot was van een 'sociaal pensioen', dat zij geexporteerd wilde zien naar Belgie, waar zij zich bij
haar zoon had gevestigd. Het sociaal pensioen biedt een bestaansminimum aan Italiaanse ingezetenen, ouder dan 65 jaar, die over onvoldoende middelen van bestaan beschikken. Mevrouw Piscitello genoot
haar sociaal pensioen niet als een aanvulling op een ontoereikende

sociale-verzekeringsuitkering.

Het Hof overweegt dat de aan de orde zijnde uitkering op een lijn
dient te worden gesteld met een ouderdomsuitkering in de zin van
art. 4, lid 1 van Vo. 1408/71 en dat het bijgevolg behoort tot de
uitkeringen bedoeld in art. 10, lid 1. Nu de verordening geen bijzondere bepalingen met betrekking tot deze uitkering bevatte, moest
worden aangenomen dat de opheffing van de bepalingen inzake de
woonplaats, bedoeld in art. 10, ook voor deze uitkering gold. Op
grond van deze zuiver grammaticale interpretatie van de verordening
hield het Hof dus niet langer vast aan het uit Biason af te leiden
criterium dat alleen gemengde prestaties die worden genoten als een
aanvulling op een andere uitkering, vallen onder de exportverplichting
van art. 10, lid 1. Het tijdens de procedure door de Britse regering
aangevoerde argument dat deze opvatting zou leiden tot een 'door-

kruising van de nationale stelsels', vond bij het Hof geen genade.

Het arrest Piscitello creterde tegen de achtergrond van de toenmalige
stand van zaken met betrekking tot de interpretatie van de personele
werkingssfeer van Vo. 1408/71 een ruime exportmogelijkheid van
gemengde prestaties. Deze gingen zo ver dat familieleden van werknemers die nog nooit in het gastland hadden gewerkt en dus daar ook
nog geen bijdrage aan de economie hadden geleverd, bij vertrek naar
het buitenland de voordelen van de uitkeringen konden genieten die
zij uitsluitend op basis van hun ingezetenschap in dat land hadden
verkregen. Immers, ten tijde van Piscitello had de afgeleide-rechten301. HvJ 5 mei 1983, zaak 139/82 (Piscitello)
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doctrine nog niet echt een stal gevonden in de jurisprudentie van het
Hof van Justitie. Inmiddels is echter de afgeleide-rechtenleer steviger
in het zadel gezet, waardoor de mogelijkheden voor niet-actieven om
zich te beroepen op de verordening op basis van de status van familielid van een werknemer of zelfstandige aanzienlijk zijn gereduceerd.
De exportmogelijkheden van gemengde prestaties zouden nog verder
afnemen, indien men er vanuit gaat dat het Hof van Justitie in Giletti
c.s.

en Zaoui het criterium van 'een aanvulling van op een ontoerei-

kende

sociale-verzekeringsprestatie' weer boven water heeft gehaald.305 Dit zou impliceren dat wat in Piscitello via de voordeur van
de interpretatie van art. 10 Vo. 1408/71 was verworpen, weer via de
achterdeur van de interpretatie van de materitle werkingssfeer van de

verordening zou zijn binnengehaald. Hierboven is echter al betoogd

dat het in het geheel niet zeker is of het Hof in de arresten

Giletti

cs. en Zaoui de
voorwaarde van het aanvullend inkomen opnieuw

heeft willen bevestigen, zodat er hier vooratsnog van wordt uitgegaan
dat export van gemengde prestaties niet beperkt blijft tot situaties
dat een dergelijke prestatie wordt genoten als een aanvulling op een

ontoereikende sociale-verzekeringsprestatie.
4.3.4

De invloed van de bepalingen inzake de vaststelling van de toe te

passen wetgeving op gemengde-prestatieregelingen

4.3.4.1 Algemeen
Hierboven is gesteld dat art. 10 Vo. 1408/71 niet alleen toeziet op de
mogelijkheid om met behoud van uitkering naar een andere Lid-Staat

te gaan, maar ook op de mogelijkheid om aanspraak te maken op een
uitkering in situaties dat een persoon, op moment dat hij aan de
overige materitle toekenningsvoorwaarden voldoet, reeds in het buitenland verblijft; de opheffing van woonplaatsvereisten heeft niet
alleen betrekking op het behoud van uitkeringen, maar ook op het
verkrijgen daarvan. Potentieel zou dit gegeven voor gemengde prestaties verregaande gevolgen kunnen hebben. De internationale af-

bakening van de personele werkingssfeer van deze uitkeringsvorm kan
gestalte krijgen via twee criteria: nationaliteit en territorialiteit. Nu
305.
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kunnen nationaliteitsvoorwaarden in het licht van het discriminatieverbod naar nationaliteit geen toepassing vinden. Als vervolgens binnen de werkingssfeer van art. 10 Vo. 1408/71 eveneens de woonplaatsvoorwaarden terzijde worden gesteld, ontstaat dan niet de situatie dat gemengde-prestatieregelingen van elk afbakeningscriterium
zijn beroofd en in feite van toepassing zijn geworden op alle EG-

onderdanen die zich, waar dan ook, binnen het grondgebied van de
Lid-Staten ophouden? In de praktijk zal dit probleem zich niet snel
voordoen. Bepaalde voorwaarden die buiten de sfeer van het territorialiteits- en het nationaliteitscriterium liggen, kunnen alsnog een
feitelijke internationale afbakening van de werkingssfeer van gemengde-prestatieregelingen tot stand brengen. Soms is bijvoorbeeld vereist
dat de betrokkenen in aanmerking komen voor een bepaalde nationale
sociale-verzekeringsuitkering, atvorens zij recht op een gemengde
prestatie kunnen doen gelden (onder meer: de TW, de IOAW en de
IOAZ). Maar ook indien dergelijke voorwaarden niet gelden, zoals
het geval is ten aanzien van de Belgische minimumuitkeringen voor
bejaarden en gehandicapten, zal het niet snel voorkomen dat een
persoon een aanvraag voor een gemengde prestatie indient bij het
uitvoerende orgaan van een Lid-Staat, waarmee hij geen enkele band
onderhoudt.306 Ecn gcval waarbij een invalide, minvermogende Griek
die nog nooit een voet buiten zijn eigen land heeft gezet, vanuit
Griekenland plotseling bij de Belgische instanties aanklopt met een
verzoek om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming aan
gehandicapten, moet zich nog voordoen!
Toch is het van belang om ons te realiseren dat de suggestie als
zouden gemengde-prestatieregelingen als gevolg van de toepassing van
art. 10 Vo. 1408/71 een onbeperkt toepassingsgebied krijgen, reeds in
het licht van de verordening niet kan worden aanvaard. Op grond van
de bepalingen van Titel II van de verordening vallen personen uitsluitend onder de sociale-zekerheidswetgeving van dEn Lid-Staat, die op
basis van de criteria zoals vervat in de aanwijsregels van toepassing
306. Er in dit verband op worden gewezen dat er in HvJ 24 fcbruari 1987, zaken
379/85 (Giletti) een aanknopingspunt bestond met Franse wetgeving als gevolg
van het feit dat de betrokkene een Frans weduwepensioen genoot, verkregen
op basis van de werkzaamheden in Frankrijk van haar voormalige man. In HvJ
5 mei 1983, zaak 139/82 (Piscitello) was er sprake van cen band met de
Italiaansc wetgeving aangezien de betrokkene, alvorens zij naar Belgit vcrtrot:, reeds aanspraak maakte op een sociaal pensioen.
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is.

Dit betekent ook dat

de mogelijkheden voor personen om vanuit
het buitenland op grond van art. 10 Vo. 1408/71 een beroep te doen
op een gemengde-prestatieregeling zijn beperkt tot gevallen waarin de
betrokkenen op basis van de criteria, zoals vervat in de aanwijsregels
van Titel II Vo. 1408/71 ressorteren onder de desbetreffende wet-

geving.

Hieronder wordt verder aandacht besteed aan de bepalingen van Titel

II Vo. 1408/71. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de zogenaamde 'sterke' en 'exclusieve werking' van de
aanwijsregels en de
potentiBle gevolgen daarvan voor de toepassingsmogelijkheden van

territorialiteitsvoorwaarden in gemengde-prestatieregelingen. Echter,
vooraf dient reeds te worden vermeld dat de implicaties van de bepalingen van Titel II van de verordening voor gemengde-prestatieregelingen noch in de rechtspraktijk, noch in de jurisprudentie zijn uitgewerkt. De hiernavolgende bespiegelingen hebben dan ook een sterk
tentatief karakter en dragen hoogstens bij tot een theoretische begripsvorming omtrent de relatie tussen de bepalingen van Titel II Vo.
1408/71 en gemengde-prestatieregelingen.
4.3.4.2

De inhoud en werking van de bepalingen van Titel II Vo. 1408/71

De bepalingen van Titel II hebben tot doel te voorkomen dat personen onder de sociale-zekerheidswetgeving van geen enkele Lid-Staat

vallen, of juist zijn onderworpen aan de sociale-zekerheidswetgevingen van twee of meer Lid-Staten, situaties die ook wel worden
aangeduid als negatieve, respectievelijk positieve wetsconflicten.307
Om deze doelstelling te realiseren geldt dat personen die onder de
werkingssfeer van de verordening vallen, slechts aan de wetgeving
van 66n Lid-Staat onderworpen kunnen zijn.308 Ter vaststelling van
deze wetgeving bevatten de bepalingen van Titel II zogenaamde aanwijsregels

(ook wel: conflictregels). Hierin zijn criteria vervat voor de

aanwijzing van de toe te passen wetgeving. Deze criteria gaan uit van
het beginsel van ler locu laboris, dat wil zeggen als hoofdregel is op

een werknemer of op een zelfstandige de wetgeving van toepassing
van land waar hij werkt, zelfs indien hij op het grondgebied van een
307. Vgl. CORNELISSEN, RC., a.w. (1984), 110-113.
308. Zie art. 13, lid 1 Vo. 1408/71.
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andere Lid-Staat woont.309 Er gelden aparte conflictregels voor bijzondere categorietn van personen, zoals gedetacheerden, personen die
op het grondgebied van meer dan een Lid-Staat werkzaam zijn, zee-

lieden, etc.310

Het is lange tijd onzeker geweest of de aanwijsregels van Titel II,
zoats dat heet, sterke en erclusieve werking hebben.311 Een dergelijke werking impliceert de voorrang van de aanwijsregels in geval
van strijdigheid met nationale normen ter territoriale afbakening van
het toepassingsgebied van het eigen sociale-zekerheidsstelsel ten
normen woropzichte van buitenlandse stelsels. Dergelijke nationale
werking
wordt
Bij
n.312
sterke
grensnonne
den ook wel aangeduid als
de grensnorm in de wetgeving van land A die aansluiting van een
persoon bij een sociale-zekerheidsstelsel van dat land verhindert,
buiten werking gesteld als de desbetreffende aanwijsregel juist de
wetgeving van dit land van toepassing verklaart; bij exclusieve werking wordt de grensnorm in de wetgeving van land A die aansluiting
van een persoon bij een sociale-zekerheidsstelsel van dat land bewerkstelligt, buiten werking gesteld als de desbetreffende aanwijsregel
de wetgeving van land B van toepassing verklaart.
Zowel de sterke en de exclusieve werking strekken ertoe dat het uitgangspunt dat een persoon slechts aan de wetgeving van 66n land
onderworpen kan zijn, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd; de sterke werking voorkomt dat een persoon geheel buiten de toepassing van
elke wetgeving valt, terwijl de exclusieve werking erop toeziet dat
een persoon voor eenzelfde periode niet tegelijkertijd onderhevig is

aan twee of meer wetgevingen.

Hoewel de voorrang van de aanwijsregels boven de conflicterende
nationale grensnormen reeds automatisch lijkt voort te vloeien uit de
rechtstreekse werking van de bepalingen van de verordening, heeft
het toch een relatief lange tijd geduurd eer het Hof van Justitie de
309. Zie art. 13, lid 2 Vo. 1408/71.
310. Zic art. 14 t/m 16 Vo. 1408/71
311. Zic hierover uitgebreid CORNELISSEN, R.C., 'Communautaire en Nederiandse
312.

jurisprudentie...', a.w., 799-806.
Vgl. CORNELISSEN, R.C., a.w. (1984), 110; PIE['ERS, D., in: Europees sociale
zekerheidsrecht..., a.w., 17.
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sterke en exclusieve werking heeft willen bevestigen. De bevestiging
van de sterke werking volgde uiteindelijk in september
1982

in de
zaak Ku®en.313 De bevestiging van de exclusieve werking volgde,

nadat het Hof eerst een tegenovergesteld standpunt had ingenomen314, in de zaken ten Holder 15 en Luijten.316 In de laatstgenoemoverwoog het Hof dat de bepalingen van Titel II van de
verordening een volledig stelsel van conflictregels vormen, 'hetgeen
ertoe leidt, dat de wetgevers der Lid-Staten niet meer bevoegd
zijn
de zaken

om de draagwijdte en de toepassingsvoorwaarden van hun nationale
wetgeving te bepalen met betrekking tot de personen die eraan onderworpen zijn en het grondgebied waarbinnen de nationale bepalingen effect sorteren .. 317

Uit de sterke en de exclusieve werking volgt dus dat nationale grensnormen waarvan de toepassing leidt tot een ander resultaat dan de
toepassing van de aanwijsregels, door de verordening opzij worden
gezet. Bij sociale-verzekeringsstelsels komen de grensnormen tot
uitdrukking in bepalingen die aangeven welke personen voor een
bepaald stelsel verzekerd zijn, zoals in Nederland de wetsbepalingen
inzake de kring van werknemers en volksverzekerden318 en de op de
desbetreffende bepalingen gebaseerde uitvoeringsbesluiten.319 Verzekeringsvoorwaarden die niet speciaal zijn gericht op de territoriale
afbakening van het eigen rechtsstelsel ten opzichte buitenlandse stelsels, zoals voorwaarden met betrekking tot leeftijd, de uitsluiting van
bepaalde dienstbetrekkingen die aanleiding geven tot verzekering, of
313. HvJ 23 september 1982, zaak 276/81.

314. Het Hof ging er aanvankelijk van uit dat de gelijktijdige toepassing van mcer
dan een nationale wetgeving niet zonder meer uitgcsloten is, indien dit voor
de betrokkenen een 'aanvullend voordeel' oplevert, ten aanzien van ccnzelfdc
risico cn eenzelfde periode. Zie m.n. HvJ 9 juni 1964, zaak 92/63 (Nonnen-

macher) en HvJ 5 december 1967, zaak 19/67 (van der Vecht).
315. HvJ 12 juni 1986, zaak 302/84.
316. HvJ 10 juli 1986, zaak 60/85.
317. HvJ 12 juni 1986, zaak 302/84 (ten Holder) o. 21 en HvJ 10 juli 1986, zaak

60/85 (Luijten) o. 14.

318. Art. 6, lid 1 AOW; art. 7, lid 1 AWW; art. 6, lid 1 AKW, art. 4, lid 1 AAW;
319.
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art. 3, lid 2 ZW, art. 3, lid 1, sub a) ZFW; art. 3, lid 2 WW en art. 3, lid 2 WAO.
In relatie tot de volksverzekeringen: het KB. van 3 mei 1989, Stb: 164 tot
uitbreiding en beperking kring van verzekerden volksverzekeringen, en in
relatie tot de werknemersverzekeringen: KB. van 23 augustus 1989, Stb. 402
tot uitbrciding en beperking kring van verzekerden ingevolge de werknemersverzekeringen.
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voorwaarden met betrekking tot de hoogte van het verdiende loon, ...
worden door de conflictregels ongemoeid gelaten. Hier speelt weer
een rol dat bij gebrek aan een harmonisatie van de sociale zekerheid,
de Lid-Staten vrij blijven hun sociale-zekerheidsstelsel 'naar eigen inzicht' in te richten.320 Ook nationale toekennings- of uitbetalingsvoorwaarden worden in beginsel niet door de aanwijsregels opzij
gezet, zelfs niet als zulke voorwaarden betrekking hebben op de

nationaliteit of de woonplaats van de uitkeringsgerechtigden. De aanwijsregels strekken er slechts toe dat de nationale sociale-zekerheidswetgeving van een land ook daadwerkelijk op een persoon van toepassing is; eenmaal van toepassing, gelden ten aanzien van deze persoon de normale voorwaarden met betrekking tot het recht op uitkering, de weigeringsgronden, de medewerkingsverplichtingen, etc. De
aanwijzing van de toepasselijke wetgeving hoeft niet noodzakelijkerrecht op uitkewijs tot gevolg te hebben dat men daadwerkelijk een
ring op grond van deze wetgeving kan effectueren.
4.3.4.3

De gevolgen van de sterke en exclusieve werking voor woonplaatsvereisten in gemengde-prestatieregelingen

Het is al gesteld dat de bepalingen van Titel II voor gemengde-prestatieregelingen in die zin van belang zijn, dat zij alsnog bepaalde
grenzen stellen aan de werkingssfeer van deze regelingen, die als

gevolg van de gezamelijke toepassing van het discriminatieverbod en
art. 10 Vo. 1408/71 een onbeperkt karakter dreigt te krijgen. Op
basis van de voorgaande paragraaf kan hieraan nog een tweede (mogelijke) implicatie worden toegevoegd. Gemengde-prestatieregelingen
kennen geen verzekeringsvereisten. Het bij sociale verzekeringen
bestaande onderscheid tussen woonplaatsvoorwaarden als verzekeringsvereisten enerzijds en als toekenningsvoorwaarden anderzijds, speelt
bij deze regelingen dus geen rol; woonplaatsvoorwaarden fungeren
hier als toekenningsvoorwaarden, die tegelijkertijd een territoriale

afbakening van de werkingssfeer van de regeling bewerkstelligen.
Hebben de sterke en de exclusieve werking van de aanwijsregels dan
niet tot gevolg dat woonplaatsvereisten in gemengde-prestatierege320.

hicrboven Hoofdstuk
Vgl. CORNELISSEN, RC, a.w. (1984) 115 en 159 en de
III, in voctnoot 149 aangehaalde jurisprudentic.
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lingen, althans voor zover de toepassing hiervan in strijd komt met
het resultaat van de toepassing van de aanwijsregels, buiten werking
worden gesteld? Een dergelijk resultaat lijkt
logischerwijs voort te

vloeien uit de door het Hof in de zaak

ten Holder zo expliciet geformuleerde opvatting, dat het stelsel van aanwijsregels er toe leidt dat
de wetgevers van de Lid-Staten niet langer bevoegd zijn de draagwijdte en de toepassingsvoorwaarden van hun wetgeving te bepalen
met betrekking tot de personen die eraan zijn onderworpen en het
grondgebied waarbinnen de nationale bepalingen effect sorteren.

Gaan we er van uit dat de aanwijsregels van Titel II inderdaad implicaties kunnen hebben voor de geldigheid van territorialiteitsvoorwaarden in gemengde-prestatieregelingen, dan
rijst de volgende vraag naar

de mogelijke praktische consequen
ties hiervan. Deze vraag wordt

bovenal beheerst door de status van post-actieven onder het stelsel
van aanwijsregels.

De tekst van de aanwijsregels knoopt aan bij personen die feitelijk
werkzaamheden verrichten. Bepalingen die strekken tot de aanwijzing
van de wetgeving ten aanzien van personen die hun beroepswerkzaamheden hebben gestaakt, zijn er niet. Deze leemte leek
aanvankelijk
door het Hof in de genoemde zaak ten Holder op nogal rigoreuze
wijze te worden opgevuld. Bepaald werd dat de aan de orde zijnde
aanwijsregel zoals vervat in art. 13, lid 2, sub a) zo moet worden
uitgelegd dat een werknemer die zijn werkzaamheden op het grondgebied beeindigt en niet gaat werken op het grondgebied van een
andere Lid-Staat, blijft onderworpen aan de
wetgeving van de LidStaat waar hij laatstelijk werkzaam was, ongeacht de tijd die sedert
de beeindiging van zijn laatste werkzaamheden is verstreken.
Op basis van deze uitspraak leek het er op dat het uitgangspunt van
het la: locu labonh dat aan het stelsel van
aanwijsregels ten grondonverkort
bleef
voor
slag ligt,
gelden
personen die niet langer een
band met het arbeidsproces onderhouden; de wetgeving van
het werkland blijft tot het einde der dagen op een post-actieve van toepassing, zelfs al woont de betrokkene in een andere Lid-Staat. Een en
ander zou voor gemengde prestaties twee consequenties hebben. Een
eerste gevolg zou zijn dat er in principe recht
op uitkering is voor
post-actieve personen die in het buitenland zijn gaan wonen. Dit is
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niet bijzonder opzienbarend. Export van gemengde-prestaties kon ook
al reeds gestalte krijgen als gevolg van de toepassing van art. 10 Vo.
1408/71. Het is in feite om het even of een opheffing van territorialiteitsvoorwaarden in gemengde-prestatieregelingen voortvloeit uit de
toepassing van deze bepaling, dan wel uit de bepalingen ter vaststelling van de toe te passen wetgeving. Een tweede gevolg zou echter
zijn dat een post-actieve persoon die zich naar het buitenland heeft
woonland
begeven, een recht op gemengde prestaties in zijn nieuwe
dat
voort
woonplaatsontbeert. Uit de exclusieve werking vloeit
vereisten die leiden tot aansluiting bij, c.q. toekenning van een gemengde-prestatieregeling ten opzichte van post-actieven die ressorteren onder de wetgeving van het voormalige werkland, buiten werk-

ing worden gesteld. Bijvoorbeeld een post-actieve Spaanse werknemer,
die zich in Belgie vestigt (laten we zeggen in het kader van gezinshereniging) blijft onderworpen aan de Spaanse wetgeving, en komt
nooit in aanmerking voor het gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
ook niet indien hij zou voldoen aan de gestelde minimum woonplaatsvereisten.

Bij een letterlijk interpretatie van het arrest tell Holder wordt aldus
een bijl aan de wortel gelegd van de centrale rol van het ingezeten321.
schap bij de toekenning van gemengde prestaties , het uitgangspunt

dat aan bepaalde groepen van ingezetenen wier middelen tekort
schieten, een levensstandaard moet worden geboden dat aansluit bij
het in het desbetreffende land geldende bestaansminimum, zou volledig
worden doorbroken.
322 en DadInmiddels blijkt echter uit de recente arresten Noij
meijer323 dat de letterlijke interpretatie van dictum van ten Holder

niet de juiste is. Zonder te verwijzen naar ten Holder, stelde het Hof
in deze arresten dat de aanwijsregels van Titel II slechts betrekking
speelt bij de Nederlandse volksverzekeringen in het
kader waarvan het ingezetenschap evenzeer cen belangrijke rol speclt. Voor
een bespreking van de ten Holder-problematiek in relatie tot de volksverzekeringen, zic KEUNEN, F.W.M., 'Het arrest ten Holder en de wijziging van KB.
557, SMA, 1987, 98 e.v., 102-103; LEVELT-OVERMARS, W.M., Halen de volksverzekeringen het jaar 2000?, 1988, Deventer, 9-17.
322. HvJ 21 februari 1991, zaak 140/88.
323. HvJ 21 februari 1991, zaak 245/88

321. Ecn soortgelijk probleem
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hebben op personen die werkzaamheden verrichten, en in ieder
geval
niet op hen die hun beroepsactiviteiten voorgoed hebben gestaakt. Dit
nieuwe gezichtspunt kan de rechtspraktijk
weer

voor

nieuwe pro-

blemen stellen, omdat het niet in alle gevallen duidelijk is vast te
stellen of een persoon al dan niet voorgoed zijn werkzaamheden heeft
gestaakt. De overweging van het Hof zou echter geobjectiveerd kunnen worden door er van uit te gaan dat uitsluitend zij die een uitkering genieten van beperkte duur onder het stelsel van aanwijsregels

vallen, maar niet zij met een uitkering van onbeperkte duur. Voor
deze laatste groep bestaan er dan geen aanwijsregels en
worden positieve en negatieve wetsconflicten kennelijk niet
opgelost, althans niet
door de bepalingen van Titel II.

Voor ons probleem van de integriteit van territorialiteitsvoorwaarden
in gemengde-prestatieregelingen, hebben de arresten Noij en Daalnieuer op het eerste gezicht een bevredigend effect. Bij nader inzien
blijkt er echter weer een nieuw probleem te ontstaan. Indien personen die voorgoed hun beroepsactiviteit hebben gestaakt, niet onder
het stelsel van aanwijsregels vallen, wordt ten aanzien van hen de
reikwijdte van het personele geldingsbereik van gemengde prestaties
ook niet langer meer door dit stelsel geregeld. Alsdan vallen we
terug
op het eerste probleem, dat als gevolg van het samenspel van art. 10
en art. 3 Vo. 1408/71 gemengde prestaties van elk afbakeningscriterium worden beroofd.

Gelukkig zijn de hierboven beschreven gevolgen van de sterke en
exclusieve werking van de aanwijsregels voor woonplaatsv
ereisten in
gemengde-prestatieregelingen slechts hypothetisch. Het zij nog eens

herhaald: het Hof heeft zich over de onderhavige problematiek nog
niet uitgelaten, en het kan worden betwijfeld of de mogelijke implicaties van de bepalingen van Titel II voor gemengde-prestatierege-

lingen in de uitvoeringspraktijk als zodanig wordt erkend. De enige
conclusie die we dan ook kunnen trekken, is dat vanuit een zuiver
doctrinair standpunt de bepalingen van Titel II Vo. 1408/71 slecht
aansluiten bij het wezen en de doelstellingen van gemengde prestaties.
Wat dit laatste betreft, schitteren er overigens bepaalde
lichtpuntjes
aan de horizon. De Commissie heeft op 3 augustus
1990 bij de Raad
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een voorstel ingediend324, dat ertoe strekt een aparte aanwijsregel
voor post-actieven in het leven te roepen. Met deze voorstellen wordt
een einde gemaakt aan de leemte die bestaat in het stelsel van aan-

hun werkzaamwijsregels ten aanzien van post-actieven die voorgoed
wordt
voorstel
het
gevormd
heden hebben beeindigd. De kern van
door een nieuw in te voeren art. 13, lid 2, sub D, dat luidt:
(...) is op degene, die op grond van een in de voorgaande punten genoemde voorschriften ophoudt onderworpen te zijn aan de wetgeving van cen Lid-Staat zonder
dat hij aan de wetgeving van een anderc Lid-Staat wordt onderworpen, de wetwaarvan hij woont
geving van toepassing van de Lid-Staat op het grondgebied
alleen.
overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving

Met de zinsnede "een van in de voorgaande punten genoemde voorschriften" wordt verwezen naar de voorschriften zoals vervat in art.
13, lid 2, of een van de uitzonderingen als bedoeld in de artikelen 14
t/m 17 van de verordening. Volgens de letterlijke tekst hebben deze
voorschriften uitsluitend betrekking op personen die daadwerkelijk
werkzaamheden uitoefenen. Het voorstel lijkt te zijn gebaseerd op de
Lid-Staat beeinpremisse dat personen die hun werkzaamheden in een
Lid-Staat
een
andere
gaan werken (postdigen en ook niet meer in
de aanwijsregels onvan
een
van
basis
niet
op
langer
dus)
actieven
derworpen worden aan de wetgeving van een Lid-Staat.325 Deze premisse is inmiddels als gevolg van de arresten Noij en Daalmeijer de
juiste gebleken, in ieder geval in relatie tot personen die voorgoed

hun beroepswerkzaamheden hebben gestaakt. Dergelijke personen gaan
voortaan onder de nieuwe aanwijsregel van art. 13, lid 2, sub f) ressorteren, dat wil zeggen, ze zijn onderworpen aan de wetgeving van
het land waar zij wonen.

324. PB EG C 221/3 van 5 september 1990.
325. Dit kan ook worden afgeleid uit overweging vier van de preambule van het
maakt
voorstel, waarin is gesteld dat het arrest ten Holder het noodzakelijk
Cen nieuw punt op te nemen "ten cinde vast te stellen welke wetgeving van
cen Lid-Staat nict meer
toepassing is op personen op wic dc wetgeving van
een andere Lid-Staat op hem
de
is
dat
zonder
van
wetgeving
van toepassing
van toepassing wordt overeenkomstig cen van de regels vermcid in de voorafgaande punten- (d.w.z. cen van de regels zoals vervat in art. 13, lid 2, sub a)
C.V.).
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We gaan hier verder niet in op de complexe problemen die besloten
liggen in het voorstel van de Commissie en de verhouding tussen de
nieuwe aanwijsregel en de voorafgaa
nde jurisprudentie van het Hof
van Justitie. Wel willen we benadrukken dat een situatie
waarbij postactieven onder de wetgeving van hat woonland zutten
vallen, in ieder
geval veel beter aansluit bij het territoriale karakter van gemengdeprestatieregelingen en veel van de potentiele problemen die de huidige
rechtssituatie met betrekking tot de aanwijsregels voor gemengdeprestatieregelingen met zich meebrengt, opheft. Een toepasselijkheid
van de wetgeving op basis van het

criterium van het 'woonlandbeimmers
met
zich
mee
dat de betrokkene in het land
ginsel' brengt
waar hij woont aanspraak kan maken
op een gemengde prestatie,
terwijl de mogelijkheden om vanuit het woonland op basis van de
wetgeving van een andere Lid-Staat een beroep te doen op een dergelijke regeling, worden uitgesloten. Dit laatste betekent ook dat de
export van gemengde prestaties door post-actieven, ook indien deze
wordt gebaseerd op art. 10 Vo. 1408/71, uitsluitend
beperkt zal blijven tot de mogelijkheid om met behoud van verkregen uitkeringen
naar een andere Lid-Staat te vertrekken.

V

Balans cn kritische analysc

Dit hoofdstuk heeft een stroom aan gedetailleerde informati
e opgeleverd over de invloed van het communautaire recht op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. In dit laatste

onderdeel wordt afstand genomen van de talloze detailvragen die zich
ten aanzien van het onderhavige onderwerp voordoen, en
pogen we
om vanuit een geintegreerde benadering een globaal beeld van het
communautaire rechtsregime te geven. Allereerst volgt een balans
waarin de invloed van het gemeenschapsrecht wordt
besproken tegen
de achtergrond van de in hoofdstuk 4 onderscheiden kenmerkende
elementen van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. Vervolgens wordt het communautaire rechtsregime onderworpen aan een kritische analyse.

410

HOOFDSTUK VI

1

Balans
We hebben gezien dat als gevolg van de jurisprudentie van het Hof
van Justitie slechts bepaalde bestaansminimumuitkeringen een vaste
plaats hebben gekregen binnen het materiele geldingsbereik van Vo.
1408/71. Het gaat hier om de categorie van uitkeringen die we (juist
op basis van de toepasselijkheid van de verordening) hebben aange-

duid als gemengde-prestatieregelingen.
In Vo. 1408/71 zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor de codrdinatie van dit type regelingen. Dit leidt ertoe dat de gevolgen van
bepaalde co6rdinatietechnieken grotendeels in het vage blijven, een
gegeven dat zich duidelijk doet gevoelen ten aanzien van de mogelijke consequenties van de samentelling van tijdvakken van wonen
voor de toepassing van minimum woonplaatsvereisten, alsmede ten

aanzien van de gevolgen van de aanwijsregels van Titel II Vo.
algemeen. Wel heeft zich ten
1408/71 voor woonplaatsvereisten in het
aanzien van de export van uitkeringen op basis van art. 10 Vo.
1408/71 een duidelijke lijn ontwikkeld in de communautaire jurisprudentie. Uit deze lijn vloeit voort dat gemengde prestaties evenals
naar andere
overige sociale-zekerheidsuitkeringen exporteerbaar zijn
Lid-Staten. Hier zien we dus dat de geconstateerde strikte toepassing
van het territorialiteitsvereiste in het nationale recht als gevolg van
de toepassing van communautaire recht krachtig wordt doorbroken.
Afgezien van de bepalingen inzake de export van uitkeringen en de
invloed daarvan op gemengde-prestatieregelingen is een co8rdinatie
van bestaansminimumuitkeringen geheel afhankelijk van het discriminatieverbod naar nationaliteit, zoals algemeen verwoord in art. 7 EEG
en nader uitgewerkt in onder meer art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 en art. 3,
lid 1 Vo. 1408/71. Toepassing van dit verbod brengt met zich mee dat
de toekenning van bestaansminimumuitkeringen op geen enkele manier
een uitgangspunt
mag worden beheerst door nationaliteitsvoorwaarden,
dat evenzeer geldt in relatie tot gezinsleden van begunstigde EG
onderdanen. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat elke vorm
van ongelijkheid van behandeling tussen vreemdelingen en eigen onderdanen door het gemeenschapsrecht wordt opgeheven. Er bestaan
een gebrek aan
nog steeds allerlei feitelijke ongelijkheden, die bij
de
coBrdinatie van
een specifieke regelgeving op het terrein van
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bestaansminimumuitkeringen een hardnekkig bestaan kunnen blijven
leiden. Weliswaar biedt het discriminatieverbod aan migranten potentieel de mogelijkheid om feitelijke ongelijkheden juridisch aan te
vechten, maar de rechtspraak van het Hof van Justitie biedt te weinig
harde criteria om a priori tot een onrechtmatigheid van verkapt discriminerende praktijken en rechtsregels te concluderen. Dit laatste
geldt ook in relatie tot eventuele minimum woonplaatsvereisten.
Een belangrijk gegeven bij de invloed van het communautaire recht
op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, is
dat er sprake is van een doorbreking
van de koppeling bijstandsrecht

- vreemdelingenrecht. De rechtmatigheid van verblijf van begunstigden
van het vrije werknemers- en zelfstandig
enverkeer mag niet onderworpen worden aan een bestaansmiddelenvereiste, terwijl tegelijkertijd
het discriminatieverbod met zich meebrengt dat normen die strekken
tot een verminderde rechtspositie voor niet-rechtm
atig verblijvende
vreemdelingen geen toepassing mogen vinden. Het element dat bij
uitstek de rechtspositie van migranten in
bestaansminimumregelingen
kenmerkt, wordt door de werking van het communautaire recht opgeheven. Toch dient te worden begrepen dat een doorbreking van de
koppeling slechts een beperkte gelding heeft. Ze geldt niet voor personen die voor hun verblijf volledig zijn aangeweze
n op de bescherming van de nieuwe richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor nietactieven. Enerzijds kennen deze richtlijnen zelf een bestaansmiddelenvereiste, anderzijds is het zeer de vraag of personen die niet aan dit
vereiste voldoen, zich met succes op het communautaire discriminatieverbod kunnen beroepen.

Met de laatste nuancering snijden we een gevoelig punt
aan. Kan aan
de ene kant worden gesteld dat in weerwil van bepaalde tekortkomingen (zie hierna) het communautaire recht een belangrijk kader biedt
voor de regulering van rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen, aan de andere kant moet worden geconstateerd dat dit
kader slechts voor een beperkte groep van personen toegankelijk is.
Hoewel de grenzen vloeiend, en soms vaag zijn
en voor de verschillende onderdelen van het gemeenschapsrecht verschillend
zijn getrokken, speelt het relevante communautaire instrumentarium slechts een
rol binnen beperkingen die door de economische dogmatiek
van het
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EEG Verdrag worden ingefluisterd. Talrijke groepen van personen die
ontberen de begeen economisch uitdrukbare prestaties verrichten,
scherming van Vo. 1408/71 en het discriminatieverbod, terwijl zij wat
hun recht op vrij vetkeer betreft over voldoende economische middelen moeten beschikken. Het communautaire recht opereert slechts in
het voordeel van een geselecteerde groep van migranten die afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering.
2

Kritische analyse
De wijze waarop het communautaire recht invloed uitoefent op de
is dermate
rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen
diffuus en complex, dat een kritische analyse van de rechtssituatie
het gevaar loopt zelf in een chaos uit te monden, of opnieuw te
vervallen in een bespreking van detailproblemen. Om dit te voorkomen, worden hieronder een drietal elementen onderscheiden waaraan
telkens de gehele stand van het gemeenschapsrecht wordt getoetst:

a) rationaliteit en coherentie;
c) duidelijkheid van de stand van het recht; en
c) leemtes en tekortkomingen.

Bij een toetsing aan element a) wordt bezien in hoeverre de wijze
inivan beinvloeding van de rechtspositie van migranten in bestaansm
motieven
tot
en
is
herleid
ngend
worden
kan
samenha
gen
mumregelin
die voor een internationaal systeem voor de coardinatie van bestaansminimumregelingen als rationeel, en voor de doelstellingen van het
EEG-Verdrag als relevant zijn aan te merken.326 Bij clement b) wordt
stand van
afzonderlijk aandacht besteed aan de onduidelijkheid van de
het gemeenschapsrecht op onderhavig terrein, en de gevolgen daarvan
in termen van rechtszekerheid en uniformiteit van het gemeenschapsrecht. Bij element c) wordt tenslotte de vinger gelegd op de zere
het incomplete karakter van de regeling voor de rechts-

plek van

326. Aan de begrippen 'rationaliteit' en 'coherentie' wordt hier dus een specifieke,
voor de doeleinden van dit onderzock relevante betekenis toegekend, zonder
dat gepretendeerd wordt aan te sluiten bij algemene rechtstheoretische behierover (zie bijvoorbeeld: ROERMUND, B. VAN, Omtrekken van
schouwingen
rechtsfilosofie, Nijmegen, 1990,73-76).
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positie van migranten in bestaansminimumregelingen, met name waar
het gaat om beperkingen met betrekking tot de personele werkingssfeer van het communautaire recht.
2.1

Rationaliteit

en coherentie

Het is al vaker aan de orde gekomen dat de invloed van het
gemeenschapsrecht op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen geen voortvloeisel is van regelgeving die specifiek ten
behoeve van dit onderwerp tot stand is gekomen. De invloed die zich
laat zich gelden, is voor een belangrijke
deel het gevolg van het feit
dat de bepalingen inzake het vrije personen
verkeer, de bepalingen van
Vo. 1408/71, alsmede het discriminatieverbod door de
ontwikkeling

van

de jurisprudentie van het Hof van Justitie mede voor de rechtspositie
van behoeftige migranten relevant
zijn geworden. Het samenraapsel
van 'judge made law' heeft logischerwijs niet kunnen leiden tot een
coherent systeem voor de coordinatie van bestaansmin
imumuitkeringen.
Integendeel, veelal spelen criteria of feiten, die voor de rechtspositie
van migranten in bestaansminimumregelingen relevantie missen, een

doorslaggevende rol in de wijze waarop het communautaire recht moet
worden toegepast.
Een goed voorbeeld van het 'arbitraire karakter' van de invloed van
het gemeenschapsrecht biedt de stand van zaken met
betrekking tot
de plaats van de sociale bijstand onder Vo. 1408/71. We hebben gezien dat twee criteria de doorslag geven bij het antwoord op de
vraag of bestaansminimumuitkeringen onder het toepassingsgebied van
de verordening vallen, namelijk het criterium van de
'wettelijk gegarandeerde positie' en het criterium van aansluiting
bij een van de
takken van sociale zekerheid ex art. 4, lid 1 Vo. 1408/71.

De combinatie van de toepassing van art. 4, lid 4 Vo. 1408/71
en de
aansluiting bij een van de in art. 4, lid 1 genoemde takken
van sociale zekerheid levert echter een
willekeurig gegeven op ten
aanzien van de plaats van de bestaansminimumreg
elingen onder het
materiele geldingsbereik van de verordening, en de invloed van het
gemeenschapsrecht op deze regelingen in het algemeen. Bestaansminimumuitkeringen van zowel categoriale aard als van algemene aard
hebben met elkaar gemeen dat ze onder toepassing van een middelentoets aan personen die geen of slechts beperkt
aanspraak kunnen
eis van
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maken op sociale verzekeringsuitkeringen, een toereikende levensstandaard bieden. Het risico van 'behoeftigheid' dat door deze regelingen wordt gedekt, komt in de opsomming van takken van sociale
zekerheid in art. 4, lid 1 niet voor. Een dergelijke afwezigheid kan
echter niet beletten dat bepaalde regelingen, gezien de kring van
personen waarop ze van toepassing zijn of de omschrijving van een
specifieke behoeftesituatie, te herleiden zijn tot een van de sociale
verzekeringsstelsels gebaseerde takken van sociale zekerheid. Daarmee is de verordening op deze regelingen van toepassing geworden.

Wat rechtvaardigt echter het onderscheid dat wordt gemaakt tussen
algemene en categoriale bestaansminimumstelsels? De opsomming van
traditionele risico's in art. 4, lid 1 Vo. 1408/71 is gebaseerd op onderscheidingen die bestaan tussen sociale verzekeringsuitkeringen,

maar speelt voor het karakter van bestaansminimumuitkeringen niet
noodzakelijk een noemenswaardige rol. Daarbij komt nog eens dat de
rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen niet principieel hoeft te verschillen al naar gelang er sprake is van categoriale of niet-categoriale regelingen. Zou het daarom niet veel logischer zijn te erkennen dat als bestaansminimumuitkeringen eenmaal op
grond van bepaalde criteria onder de verordening kunnen vallen, de
vraag of de regeling van algemene aard of van categoriale aard is,
niet doorslaggevend is? Onder de huidige stand van het recht worden

op grond van niet relevante criteria twee groepen van bestaansminimumregelingen van elkaar onderscheiden, waarbij de ene groep wordt
behandeld als sociale verzekeringsuitkeringen, die op basis van art 10
Vo. 1408/71 kunnen worden geExporteerd, terwijl de andere groep
uitsluitend komt te ressorteren onder het discriminatieverbod van

onder meer art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. Het gaat er hier niet om te
beargumenteren dat alle bestaansminimumuitkeringen exporteerbaar
moeten zijn, maar wel dat wat betreft de invloed van het communautaire recht op deze regelingen gelijke criteria moeten gelden. Voor
het huidige onderscheid bestaat geen enkele logische of rationele
grond die het enkele bestaan van art. 4, lid 1 Vo. 1408/71 overstijgt.

Het arbitraire karakter van de huidige rechtssituatie treedt nog meer
op de voorgrond, indien we mede het personele geldingsbereik van Vo.
1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 in ogenschouw nemen. Het is
beschreven dat de personele werkingssfeer van het onderscheiden
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instrumentarium zich in de jurisprudentie van het Hof van Justitie
heeft ontwikkeld langs verschillende lijnen. Voor de invloed van het
gemeenschapsrecht op de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen kan dit gegeven markante gevolgen hebben. Bezien we
in dit verband bijvoorbeeld nog eens de positie van familieleden van
een werknemer onder de personele werkingssfeer van de twee instrumenten.

In de rechtspraak met betrekking tot Vo. 1408/71 heeft het criterium

van 'verplaatsing' veel van zijn betekenis verloren. Het kan zelfs
voorkomen dat een familielid van een werknemer rechten aan de
verordening kan ontlenen op grond van het feit dat hij zich in een
grensoverschrijdende situatie bevindt, zonder dat de werknemer als
migrant kan worden aangemerkt. Van de andere kant bevestigt de
rechtspraak van het Hof het accessoire karakter van de rechten van
familieleden onder het vrije-verkeersregime doordat strikt de hand
wordt gehouden aan de leer van de afgeleide rechten. Deze leer im-

pliceert dat de rechten van familieleden onder de verordening zich
slechts uitstrekken tot een beperkt aantal categorieen van socialezekerheidsprestaties.
In het kader van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 zien we ten aanzien van de
positie van familieleden juist het spiegelbeeld optreden. Hier wordt
juist wel strak de hand gehouden aan het verplaatsingscriterium,
terwijl van de andere kant de afwezigheid van een zelfstandig recht
op gelijkheid van behandeling ex art. 7, lid 2 praktisch weinig consequenties heeft, en zich volledig oplost in de interpretatie van 'familielid ten laste', zoals bedoeld in art. 10 Vo. 1408/71.
In de zaak Zaout·327 zou de geconstateerde tegenstelling voor de

betrokkene noodlottig worden. Het ging in deze zaak om een
Algerijnse onderdaan, gehuwd met een Frang,ise, wiens verzoek om een
allocation supplementaire was afgewezen omdat hij niet aan de gestelde nationaliteitsvoorwaarde voldeed. Een beroep
op het discriminatieverbod ex art. 3 Vo. 1408/71 was in het licht van het verwaterde
verplaatsingscriterium niet zonder meer uitgesloten, maar werd door
het Hof afgewezen op basis van het argument dat familieleden geen
zelfstandige rechten aan de verordening kunnen ontlenen. Een beroep
op art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 was mogelijk in het licht van het ver327. HvJ 29 september 1987, zaak 126/86.
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waterde criterium van een zelfstandig recht op gelijkheid van behandeling voor familieleden, maar werd door het Hof afgewezen op grond
van het argument dat de Franse echtgenote niet aan het verplaateen soort flipsingscriterium voldeed. Aldus verdween Zaoui, na als
voorwaarden
en
doctrines
geaccepteerd
perbal door de verschillende
en afgestoten te zijn, weer zonder enig resultaat uit het communau-

taire gezichtsveld.
Nu vormen de wederwaardigheden van de heer Zaoui misschien een
extreem voorval dat zich in de praktijk niet vaak voordoet. Toch
dienen we ons te realiseren dat de verschillen in het personele geldingsbereik van Vo. 1408/71 en art. 7, lid 2 Vo. 1612/68 in de praktijk verregaande gevolgen kunnen hebben, vooral ook in combinatie
met verschillen in de communautaire behandeling van bestaansminide beperkte materiale
mumregelingen, die optreden als gevolg van
toepasselijkheid van Vo. 1408/71. De verschillen zijn misschien wel
verklaarbaar tegen de achtergrond van structuur en inhoud van het
secundaire gemeenschapsrecht, wat betreft hun effecten voor de
leiden ze
rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen
taire
de
communau
rechtspositie.
tot een ongegronde uiteenrafeling van
Eveneens willekeurig is de stand van het recht met betrekking tot de
het gemeenschapswijze waarop in de verschillende onderdelen van
recht de grenzen zijn getrokken die uitdrukking geven aan de be-

Onder de
perkte economische werkingssfeer van het EEG Verdrag.
werknemershet
heeft
van
Justitie
vrije
jurisprudentie van het Hof
en zelfstandigenverkeer zich ontwikkeld tot een uitgebreid statuut
voor de sociaal- en verblijfsrechtelijke positie van migranten. De
sleutel voor de toegang tot dit statuut is het verrichten van een
economische prestatie. Weliswaar is ook op dit punt het Hof bereid

gebleken tot verregaande concessies, feit blijft dat personen bij wie
elk aanknopingspunt met het verrichten van economische activiteiten
ontbreekt, van de voordelen van het vrije-verkeersregime worden
de richtlijnen
uitgesloten. Als gevolg van de inwerkingtreding van
inzake het verblijfsrecht van niet-actieven is het onderscheid van
behandeling tussen actieven en niet-actieven aanzienlijk gerelativeerd.

Ook niet-actieven kunnen nu een recht op verblijf in een vreemde
Lid-Staat doen gelden, terwijl zij waarschijnlijk evenzeer aanspraak
kunnen maken op de bescherming van het communautaire discriminatieverbod naar nationaliteit. Echter, voor personen die afhankelijk
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zijn van een bestaansminimumuitkering is de geconstateerde kloof
blijven bestaan. Deze personen verkeren in een behoeftesituatie en
zullen veelal niet voldoen aan het gestelde bestaansmiddelenvere
iste;
hierdoor hebben zij niet alleen geen verblijfsrechten
in een vreemde
Lid-Staat, maar ook is onzeker of zij aanspraak kunnen maken op de
bescherming van het communautaire discriminatieverbod voor de doeleinden van een beroep op uitkeringsregelingen in
het gastland.
Wat nu zo frappeert, is dat de vraag of een behoeftige
migrant zich
al dan niet verzekerd ziet van 'de gehele lading' van communautairrechtelijke bescherming, kan afhangen van factoren van schijnbaar
ondergeschikt belang. Een persoon die slechts enkele uren werkzaamheden verricht voor een uitzendbureau, en die voor
zijn levensonderhoud een beroep moet doen op een bestaansminim
umregeling van het
gastland, verkeert in een voordelige positie: hij ziet zich beschermd
door het communautaire discriminatieverbod voor de doeleinden van
het verkrijgen van een bestaansminimumuitkering, en heeft een recht
op verblijf; hij mag zelfs zijn gehele familie laten overkomen, zijn
vrouw (of indien dit voortvloeit uit het nationale
recht, ook zijn
ongehuwde partner328), zijn kinderen en zijn vader en moeder daarbij
inbegrepen. Daarentegen blijft bijvoorbeeld een minvermogende persoon die in een andere Lid-Staat vrijwilligerswerkzaamheden
wil gaan
verrichten, van alle rechten uitgesloten. Men kan zich toch afvragen
of de noodzaak om aansluiting te zoeken bij de economische grenzen
van het EEG Verdrag dergelijke arbitraire verschillen in
behandeling
tussen behoeftige migranten voldoende rechtvaardigt.
2.2

Duidelijkheid van de stand van het recht

Een ander probleem dat zich voordoet is het bestaan van talloze
'grijze zones', waarbij de implicaties van het communautaire recht
voor de rechtspositie van migranten in
bestaansminimumregelingen

goeddeels in het vage blijven.
Een van de grijze zones wordt veroorzaakt door het 'criterium van
een wettelijk gegarandeerde positie' ter bepaling van de reikwijdte
van het materiale geldingsbereik van Vo.
1408/71 in relatie tot be-

staansminimumregelingen. Het Hof formuleert een wettelijk gegaran328.
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deerde positie als een situatie waarbij "los van enige discretionaire
beoordeling van persoonlijke behoeften of omstandigheden een wettelijk omschreven rechtspositie aan de begunstigden wordt verschaft".
Zowel in de sfeer van de sociale verzekeringen als in de sfeer van
sociale-bijstandsregelingen komen de uitvoerende instanties bij de
toekenning van uitkeringen veelal een bepaalde marge van beleidsvrijheid toe en bestaat er ten aanzien van de invulling van wettelijke

termen een zekere beoordelingsvrijheid. Dit impliceert niet dat uitvoerende instanties geheel naar willekeur kunnen optreden; via de
werking van richtlijnen of via de toepassing van bepaalde beginselen
in de rechtspraak, is het hanteren van de beleids- of beoordelings-

vrijheid aan regels gebonden. Bij de ene regeling zal dit meer het
geval zijn dan bij de andere, maar wanneer kan worden gesproken
van een zodanige beleidsvrijheid, dat er geen sprake meer is van een
wettelijk gegarandeerde positie? Bij bestaansminimumregelingen doet
zich in dit verband de extra complicatie voor dat er enerzijds voor
de periodieke uitkeringen die voorzien in de reguliere bestaanskosten,
vaak geen substantidle beleidsvrijheid bestaat bij de toekenning en
vaststelling van uitkering, terwijl anderzijds bepaalde uitkeringen of
voorzieningen voor bijzondere en incidentele kosten veel

afzonderlijke

329
Dient hieruit te
meer uitgaan van een individuele beoordeling.
worden afgeleid dat slechts de periodieke uitkeringen voor de reguliere bestaanskosten mogelijkerwijs onder de verordening komen? Het

is duidelijk dat

de beantwoording van dergelijke vragen de rechts-

praktijk voor grote problemen kan stellen.
Gezien de onduidelijkheid van het criterium van een 'wettelijk gegarandeerde positie' houden Lid-Staten de mogelijkheid om bij het opstellen van de verklaring ex art. 5 Vo. 1408/71 naar eigen goeddunken
het toepasbepaalde uitkeringen, zogenaamd als 'sociale bijstand' van
singsgebied van de verordening uit te sluiten. Illustratief hiervoor is
de houding van de Nederlandse regering, die de RWW niet in de ver-

klaring ex art. 5 heeft opgenomen. Of dit in overeenstemming is met
de criteria zoals ontwikkeld door het Hof is zeer twijfelachtig330;
Hoofdstuk IV, onderdeel III.
330. In de rechtsliteratuur, lopen de opvattingen uiteen. VAN DEn HOUT, GOVERS
en OVEREEMgaan er vanuit dat de RWW wel onder de verordening valt.
LEVELT-OVERMARS twijfelt echter. Zic HOUT, J VAN DEN, in: Europees
sociaal verzekeringsrecht, a.w., 171-183, 172; GOVERS, A.W. in noot bij het

329. Vgl.
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binnen RWW en daarvoor geldende normen van het BLN, is de vaststelling van het recht op en de hoogte van een RWW-uitkering in
hoge mate geobjectiveerd in wettelijke voorschriften, waardoor deze
regeling zeer wel de toets van het criterium van een wettelijk gegarandeerde positie zou kunnen doorstaan. Daarbij
komt nog dat de
RWW weliswaar tot stand is gekomen in het kader van de ABW, die

niet tot een van de takken van sociale zekerheid kan worden herleid,
maar de regeling zelf dient onzes inziens te worden aangemerkt als

'werkloosheidsuitkering' in de zin van art. 4, lid 1, sub g) Vo.
1408/71. Het geeft ook te denken dat in de verklaringen van veel
andere Lid-Staten de werkloosheidsbilstand wal is opgenomen.331
Opvallend afwezig in de Nederlandse verklaring zijn ook de IOAW en
de IOAZ. In tegenstelling tot de TW vallen deze regelingen naar het
oordeel van de Nederlandse regering onder het begrip 'sociale bij-

stand' ex art. 4, lid 4 Vo. 1408/71. Ook deze opvatting verdraagt zich
slecht met de door het Hof ontwikkelde criteria.

De onduidelijkheid van de status van bestaansminimumuitkeringen

onder de materiele werkingssfeer van de verordening heeft tot gevolg
dat de Lid-Staten zich een zekere vrijheid kunnen toemeten bij het
bepalen van de regelingen waarop naar hun mening de Vo. 1408/71 at
dan niet van toepassing is. Hierdoor ontstaat niet alleen het gevaar
dat het communautaire recht in de verschillende Lid-Staten niet uniform wordt toegepast, maar ook dat de nationale rechtspraktijk onvoldoende aansluit bij de stand van het gemeenschapsrecht332; de
arrest Hoeckx, RSV 1985/177, en OVEREEM, P.C.G., Het
vrij verkeer van
werklozen in EEG-verband', Ars Aequi, 1982, 267-273, 271-272; LEVELTOVERMARS, W.M. in: Europees sociaal verzekeringsrecht, a.w., 69-88,74. Op
vragen van de ex-Europarlementarier HEDY D'ANCONA heeft de Commissie 8
juni 1988 bij monde van MARIN laten weten dat de RWW niet onder de verordening zou vallen. Zie EP OXW2875/87NL, 8 juni 1988.
331. De verklaring van de Bondsrepublick noemt het Arbeitsfdrderungsgesetz, dat
mede het stelsel van Arbeitslosenhilfe regelt; de Ierse verklaring
verwijst

naar
het stelsel van unemployment assistance, gebascerd op de Social Welfare Act
de
Franse
(1981);
verklaring noemt het stelsel van openbare onderstand voortvloeicnde uit de ordonnance nr. 67-585 van 13 juni 1967, als
gewijzigd in het
decreet van 25 september 1967, alsmede dc bijslagen van openbare onderstand
voor loontrekkenden en daarmee gelijkgestelde werkkrachten in de landbouw,...
Voor de inhoud van de nationale verklaringen, zie Verzamelde communautaire
teksten inzake sociale zekerheid, Commissie van de Europese Gemeenschappen,

Luxemburg, 1988, 151-162.
332. In die zin ook POMPE, P., a.w. 168.
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het
regeringen van de Lid-Staten zullen van nature geneigd zijn
333
materitle toepassingsgebied van de verordening eng uit te leggen.
In de rechtsliteratuur is de jurisprudentie van het Hof met betrekking
tot art. 4, lid 4 Vo. 1408/71 vooral gekritiseerd vanuit de onzekerheid
die is ontstaan ten aanzien van de plaats van bestaansminimumuit334
Afgezien van dit bezwaar, kan
keringen onder de verordening.
niettemin sympathie worden opgebracht voor de benaderingswijze van
het Hof omdat deze rekening houdt met de integratie van de sociale
bescher-

bijstand in het geheel van de sociale-zekerheidsrechtelijke
ming, die in een groot aantal Lid-Staten heeft plaatsgevonden. In
plaats van vast te houden aan verouderde dogma's, heeft het Hof
sociale-zekerheidsaansluiting gezocht bij de actuele staat van het

recht, waarin bestaansminimumuitkeringen, samen met de traditionele
sociale verzekeringen, een wezenlijke functie vervullen bij het garanderen van een bepaalde levensstandaard. De onzekerheid van de plaats
van bestaansminimumuitkeringen onder de verordening is dan ook niet
zozeer te beschouwen als een voortvloeisel van de jurisprudentie van
het Hof, maar veeleer van de uitsluiting van de sociale bijstand ex
art. 4, lid 4 zelf, waaraan in de praktijk zeer moeilijk invulling kan

worden gegeven. 335

Ook op andere terreinen laat de duidelijkheid van stand van het
gemeenschapsrecht te wensen over. Er kan in dit verband opnieuw
worden gewezen op de probleem van feitelijke ongelijkheden tussen
door
migrerende en niet-migrerende personen, die worden veroorzaakt
iniin
bestaansm
de toepassing van indirect discriminerende criteria
voorhand kan
mumregelingen, ten aanzien waarvan veelal moeilijk op
in
worden uitgemaakt of deze al dan niet
strijd zijn met het com-

munautaire discriminatieverbod. Hieromtrent is al betoogd dat de
co6rdinatieonduidelijkheden een gevolg zijn van de afwezigheid van

333. Zie in dit verband de opmerkingen van PIETERS, D., die de Lid-Staten en

meer in het bijzonder dc nationale sociale-zekerheidsorganen een gebrek aan
cen positieve houding verwijt, Sociale Zekerheid na 1992: 66n over twaalf,
a.w.,23.

334. Vgl. o.m. KLANG, a.w., 61; POMPE, P., a.w., 155; WATSON Ph., a.w. (1980), 110.
335. In deze zin ook SCHULTE, B., 'Das Sozialrecht in der Rechtsprechung des
Europdisches Gerichtshofs' in: Jahrbuch des Sozialrechts der Gegenwart, Band
deze opvatting,
6, WANNAGAT, G. (ed.), Berlin, 1984,449. Voor een kritiek op

zie KIANG, KA., a.w., 62.
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regels die specifiek zijn toegesneden op bestaansminimumregelingen en
die voor de uitvoerende organen van dergelijke regelingen duidelijke
instructienormen bevatten.

Ook grote onduidelijkheid bestaat er ten aanzien van de afbakening
van de kring van begunstigde personen
van het vrije werknemers en
zelfstandigenverkeer ten opzichte van nieuwe richtlijnen inzake het
verblijfsrecht van niet-actieven. Deze onduidelijkheid laat zich vooral
gevoelen ten aanzien van de positie van
werkzoekenden, studenten, en
toeristen als dienstenontvangers, en komt vooral tot uitdrukking in de
vraag of ten aanzien van het verblijfsrecht van deze groepen een
bestaansmiddelenvereiste mag worden gesteld.

Een gevolg van het bestaan van de talloze grijze zones is dat LidStaten zich niet noodzakelijk aangesproken voelen om ten aanzien van
de sociaal- en verblijfsrechtelijke regulering van de rechtspositie
van
behoeftige migranten over te gaan tot aanpassingen van de nationale
rechtspraktijk; restrictieve praktijken kunnen een ongestoord leven
blijven leiden. Ook leidt de onduidelijkheid van de stand van het
recht tot rechtsonzekerheid voor (potentiele) migranten; zij kunnen
aan het communautaire recht slechts een
beperkte zekerheid ontlenen
omtrent de vraag of zij, indien zij in een behoeftesituatie komen te
verkeren, in het gastland aanspraak kunnen maken op bepaalde bestaansminimumuitkeringen en recht op verblijf.
2.3

Leemtes en tekortkomingen

Hierboven is gesteld dat het communautaire recht slechts in het
voordeel opereert van een geselecteerde groep van

migranten die
afhankelijk is van een bestaansminimumuitkering. In dit onderdeel
staan we stil bij het feit dat de beperkingen in de reikwijdte van het
beschermingsgebied van het gemeenschapsrecht specifiek voor de
groep van migranten die afhankelijk is van een bestaansminimumuitkering, teleurstellend veelzeggend zijn.
Allereerst dient in dit verband nog eens te worden gewezen op de
concrete implicaties van het bestaansmiddelenvereiste als voorwaarde
voor een vrij verkeer voor niet-actieven. Het zij nog eens herhaald:
als gevolg van dit vereiste strekken de richtlijnen inzake het ver-
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blijfsrecht voor niet-actieven niet tot een vrij verkeer van personen
die afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering.
Voorts dient te worden gewezen op de implicaties van het feit dat
het vrije-verkeersregime voor werknemers en zelfstandigen en Vo.
personen die een
1408/71 in beginsel uitsluitend toegankelijk is voor

band hebben (of eventueel hebben gehad) met het arbeidsproces. Juist
bij niet-actieven die geen band hebben gehad met het arbeidsproces,
zal afhankelijkheid van een bestaansminimumuitkering zich voordoen.
Veelal hebben deze personen geen rechten kunnen opbouwen onder
sociale verzekeringsstelsels, waardoor zij voor hun levensonderhoud

zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of een gemengde-prestatieregeling. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan typische bijstandsgroepen zoals 'bijstandsmoeders', die als gevolg van het feit dat zij
de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen moeten
'werkloze
dragen, geen werkzaamheden kunnen uitoefenen; aan
schoolverlaters'; aan vroeg-gehandicapten; aan ouderen die geen of
onvoldoende pensioenrechten hebben kunnen opbouwen; etc. Uit een
in 1987 verschenen rapport over 'nieuwe armoede' in de Europese
Gemeenschap, dat werd geschreven in opdracht van de Europese Combelangrijk aandeel
missie336, blijkt inderdaad dat deze groepen een

vormen in de populatie van bijstandsgerechtigden. Het is dan ook
schrijnend om te moeten concluderen dat juist voor hen de toegang
tot de bescherming van het gemeenschapsrecht op problemen kan
stuiten. Hoewel de toepassing van gemeenschapsrecht 'in het diepteveld' een verregaande bemoeienis met de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen met zich mee kan brengen, is in
het 'breedteveld' deze bemoeienis relatief.
Deze constatering krijgt nog eens een extra dimensie indien we ons
realiseren dat aan de sociale bijstand in het totaal van de sociale
zekerheid een zeer grote rol toekomt bij het bieden van een inkomen

aan burgers. Veel huishoudens zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk
van een bijstandsuitkering, en hun aantallen lijken eerder toe dan af
te nemen. Uit het reeds vermelde rapport over nieuwe armoede, blijkt
dat in de meeste Lid-Staten het aantal personen, families en huispoverty in the European Community, a summary of twelve national reof Analysis of Social
ports prepared for the European Commission, Centre

336. New

Policy, Bath, 1987.
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houdens die sociale bijstand ontvangen sinds 1970 aanzienlijk is gestegen. Een vluchtige blik op de cijfers geeft reeds een indicatie van
de omvang van het huidige volume aan bijstandsgerechtigden in kwan-

titatieve zin. In Nederland ontvingen in 1988 niet minder dan 589.000
personen een periodieke uitkering krachtens de ABW en rijksgroepsregelingen.337 In de Bondsrepubliek waren er in 1986 2.24 miljoen
personen met Hife zum Lebensunterhalt krachtens het Duitse Sozialhifesysteem.338 Groot-BrittanniB telde in 1986 bijna vijf miljoen
supplementag-benejitgerechtigden.339 In de praktijk biedt de sociale
bijstand niet alleen bescherming in uitzonderlijk of a-typische gevallen, maar functioneert het als een inkomenswaarborg voor brede lagen
van de bevolking.
Talloze personen uit de grote groep van bijstandsgerechtigden blijven
verstoken van de bescherming van het gemeenschapsrecht; anders dan
de meer geprivilegeerde medebugers die beroepswerkzaamheden verrichten, of die in staat zijn geweest toereikende sociale verzekeringsrechten op te bouwen, ontlenen zij aan het gemeenschapsrecht geen

recht op vrij verkeer, terwijl zij wat hun bijstandsrechtelijke positie
in het gastland betreft, zullen terugvallen op het nationale recht
eventueel aangevuld met internationale verdragen, zoals het EVSMB.
Natuurlijk gelden hier uitzonderingen, zoals voor de Kempf-gevallen,
familieleden van gemigreerde werknemers en zelfstandigen, werkzoekenden (althans wat hun verblijfsrechtelijke statuut betreft), en wellicht straks ook toeristen. Misschien dat men in dit verband ten

aanzien van de overige categorieen van bijstandsgerechtigden zou
willen opmerken dat in het licht van de economische doelstellingen
van het EEG Verdrag de afwezigheid van een vrij verkeer niet als
een leemte kan worden beschouwd, of zelfs dat de betrokkenen weinig
behoefte zullen hebben aan vrije-verkeersmogelijkheden op het grondgebied van de Lid-Staten; indien men zich niet beschikbaar wil of kan
stellen voor de arbeidsmarkt, welke motieven zou men dan, afgezien
van gezinsvorming of toeristisch bezoek, nog hebben om zich elders
binnen de Gemeenschap te vestigen, zo zou de redenering kunnen
337. Bron: PS, 1989, 508.

338. Ontleend aan SCHULTE, B., 'Die Entwicklung des Sozialhilferechts scit 1986',
NVwZ, 1989, 211-223, 212.
339. Ontleend aan OGUS, A.I. & BARENDT, E.M. a.w. (1988), 409.
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luiden. Een dergelijke argumentatie houdt echter geen rekening met
het concept van het vrije personenverkeer als een fundamenteel recht
van burgers binnen de Gemeenschap.34o Vanuit dit concept is niet
zozeer relevant wat de achterliggende redenen en motieven voor
migratie kunnen zijn, veeleer gaat het er om te realiseren dat een
daartoe
persoon die zich wil verplaatsen binnen de Gemeenschap, ook
Dit
een mogelijkheid wordt geboden.
subjectieve recht op vrij verkeer
wordt juist en uitsluitend aan groepen van bijstandsbehoeftige EGonderdanen onthouden.
Een ongeclausuleerde toekenning van een recht op vrij verkeer voor
alle EG-onderdanen en een daaraan gekoppelde verruiming van de
personele werkingssfeer van het instrumentarium voor de bescherming
van de sociaalrechtelijke positie blijft een eerste voorwaarde voor een

daadwerkelijke communautaire bemoeienis met de rechtspositie van
migranten in bestaansminimumregelingen. Recente besluitvorming inzake het vrije verkeer van personen is echter reeds op het eerste
punt, een ongeclausuleerde toekenning van een recht op vrij verkeer
voor alle EG-onderdanen, blijven steken. Ook het toepassingsgebied
van het sociaalrechtelijk instrumentarium is nog steeds opgescheept
met zijn economische begrenzingen, met alle juridische complicaties
en willekeurige effecten van dien. Het mag echter worden betwijfeld

of met deze situatie een eindpunt in het communautaire integratieniet alleen
proces is bereikt. De huidige stand van het recht wordt
bedreigd door de dynamiek van het gemeenschapsrecht, waarbij, vooral onder invloed van de communautaire jurisprudentie, steeds weer
nieuwe groepen onder het beschermingsgebied van het vrije-verkeersstatuut worden gebracht, maar uiteindelijk ook door het politieke
ideaal van een Europa van de burger, dat een subjectief recht op vrij
verkeer erkent voor alle EG-onderdanen, ongeacht hun financitle positie.

340. Zic hierboven Hoofdstuk III, (III), 3.1.
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Naar een coherent regime voor de coordinatie van
bestaansminimumuitkeringen

I

Inleiding
het gemeenVoortbouwend op de kritische analyse van de stand van
welke
mogelijkheden
schapsrecht wordt in dit laatste hoofdstuk bezien
er zijn om te komen tot een coherent regime voor de co8rdinatie van
twee aspecten
bestaansminimumuitkeringen. Hierbij wordt ingegaan op
die voor een dergelijk regime van belang zijn, namelijk:

- de coBrdinatiemogelijkheden op het terrein van een regulering van
de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen; en
- de coardinatiemogelijkheden met betrekking tot een verdeling van
de

financitle lasten die voortvloeien uit de toekenning van be-

staansminimumuitkeringen aan migranten.

Aan beide aspecten ligt een specifieke vooronderstelling ten grondvan migranten in beslag. Wat betreft een regeling van de rechten
taire
staansminimumregelingen is de veronderstelling dat communau
de vraag of het
regelgeving op dit gebied zinvol is, onafhankelijk van
volledig
vrijgemaakt
op
een
toeziet
niet
dan
al
srecht
gemeenschap
bestaasmiddelenpersonenverkeer van alle EG-onderdanen. Hoewel het
vereiste in de richtlijnen inzake het verblijfsrecht van niet-actieven
als een belemmering fungeert voor een vrij verkeer van personen die
(potentieel) afhankelijk zijn van een bestaansminimumuitkering, kunnen van de andere kant een aantal categorieen van deze personen als
inzake het vrije
begunstigden worden aangemerkt van de bepalingen
werknemers- en zelfstandigenverkeer. Reeds voor hen is het van
belang dat de huidige stand van het gemeenschapsrecht, met zijn
tekortkomingen, onduidelijkheden en arbitraire gevolgen, wordt inge-
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wisseld voor een coherent coilrdinatieregime voor bestaansminimumuitkeringen. Bovendien kan er, zoals nog zal worden toegelicht, voor
worden geopteerd om, ondanks de beperkingen ten aanzien van het
recht op verplaatsing voor behoeftige migranten, een
coordinatieregeling voor bestaansminimumuitkeringen van toepassing te verklaren op
title EG-onderdanen, onafhankelijk van hun communautaire
verblijfsrechtelijke status.
Wat betreft een verdeling van financiele lasten die voortvloeien uit
de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten, is de
veronderstelling dat de totstandkoming van communautaire normering
op dit gebied kan bijdragen tot een realisatie van een daadwerkelijk
vrijgemaakt personenverkeer voor niet-actieven. Uitgangspunt hierbij
is de (nog toe te lichten) these dat de regeringen van de Lid-Staten
sneller bereid zullen zijn de eis van een bestaansmiddelenvereiste
voor een vrij verkeer te laten varen, indien zij erop kunnen rekenen
dat een lastenverzwaring die mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien
uit een vrije-verkeersmogelijkheid van behoeftige migranten,
niet
volledig zelf hoeft te worden gedragen, maar kan worden afgewenteld
op het land van oorsprong, of op een communautair 'solidariteitsfonds'.

Bij het formuleren van mogelijkheden om te komen tot een coherent
regime voor de coordinatie van bestaansminimumuitkeringen zal niet
slechts worden gekozen voor een vooropgezet scenario, maar voor
verschillende varianten die telkens op bepaalde voor- en nadelen
worden getoetst. Een belangrijk referentiepunt wordt
daarbij gevormd
door het Commissievoorstel inzake een coordinatieregeling voor
nietcontributieve uitkeringen, dat op 8 augustus 1985 aan de Raad werd
gepresenteerd.1 In de memorie van toelichting bij dit voorstel valt te

lezen dat het oorspronkelijke initiatief voor de ontwikkeling
van het
voorstel afkomstig was van de Franse regering, nadat door de Commissie een infractieprocedure was ingeleid in een
poging om deze
regering te dwingen tot een eerbiediging van de uitspraak van het
Hof van Justitie in Biason, waarin voor het eerst tot exportabiliteit
1. Zie Voorstel van de Commissie aan dc Raad van
240/6 van

21

8 augustus 1985, PB EG C
september 1985. Voor een toclichting, zie voorts: COM(85) 396

def. van 18 juli 1985.
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van de allocation supplementaire werd geconcludeerd. Voorgesteld
werd om in het kader van Vo. 1612/68 een regeling op te nemen voor
niet-contributieve prestaties op basis waarvan de Lid-Staten verplicht
zouden worden dergelijke uitkeringen toe te kennen aan onder de

vallende personen die
personele werkingssfeer van deze verordening
dc Franse regering
op hun grondgebied wonen. Naar het oordeel van
diende echter niet te worden voorzien in een exportmogelijkheid van
Comdergelijke uitkeringen. Na lange discussies in de Administratieve
missie werd uiteindelijk afgestapt van het idee om een regeling ter
coordinatie van niet-contributieve prestaties op te nemen in Vo.
cordinatie in het
1612/68. In plaats daarvan werd geopteerd voor een
kader van Vo. 1408/71. Daarbij voorziet het voorstel onder meer in
de invoeging van een art. 4, lid 2bis, waarin criteria zijn geformuleerd op basis waarvan kan worden afgeleid welke niet-contributieve
zou een art. 10bis
prestaties onder de verordening vallen. Voorts
de
waarin
exportmogelijkheid van
enerzijds
ingevoerd moeten worden,
gelegd,
maar anderzijds
de onderhavige uitkeringen aan banden wordt
ook bepaalde technieken zijn opgenomen die ertoe strekken dat mi-

uitkegranten in het gastland ook daadwerkelijk voor een dergelijke
ring in aanmerking kunnen komen.
De Raad heeft het voorstel nooit geaccepteerd, maar naar het schijnt
orde stellen.
probeert de Commissie het opnieuw bij de Raad aan de
Of het hierbij gaat om dezelfde, dan wei een herziene versie is niet
duidelijk. In ieder geval wordt hieronder bij de bespreking van het
voorstel tegen de' achtergrond van geformuleerde uitgangspunten en
randvoorwaarden inzake een coardinatieregeling voor bestaansminizoals dat
mumuitkeringen uitgegaan van de redactie van het voorstel,
in 1985 officieel is gepubliceerd.

Nadat hieronder de bespreking van de mogelijkheden om te komen tot
een coherent regime voor de co6rdinatie van bestaansminimumuitkeringen is afgerond, wordt ten slotte bij wijze van excursie nog
erdanen in
ingegaan op de positie van asielzoekers en derde-landenond
het algemeen.
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II

Coardinatiemogelijkhc(len in de sfecr van de regulering van de
rprh,cpositie van migranten in bestggn<minimumregelingen

1

Algemeen
Bij een bespreking van de coBrdinatiemogelijkheden van bestaansminimumuitkeringen kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds
de werkingssfeer van de co6rdinatieregeling (op welke uitkeringen en
op welke personen is de regeling van toepassing) en anderzijds de
daadwerkelijke inhoud daarvan. Hoewel beide elementen sterk met
elkaar zijn verweven, zal hierna voor redenen van
overzichtelijkheid
aan dit onderscheid worden vastgehouden. Aldus komen achtereenvolgens aan bod:
het materiele geldingsbereik van de co8rdinatie
regeling;
- het personele geldingsbereik van de coilrdinatieregeling;
en
de daadwerkelijke inhoud van de courdinatieregelin
g.

Binnen elk van deze thema's zal worden onderscheiden tussen enerzij(is randvoonvaarden, en anderzijds vanatite,1. Bij randvoorwaarden
gaat het om een aantal rationele en logische uitgangspunten, waaraan
een coOrdinatieregeling zou moeten voldoen, terwijl de varianten
veeleer bestaan uit courdinatie-opties die zich binnen de
grenzen van
deze uitgangspunten situeren. Deze
benaderingswijze wekt wellicht de

suggestie dat slechts de varianten ter discussie
staan, terwijl aan de
randvoorwaarden niet kan worden getornd omdat ze van
hogere hand
worden ingegeven door een objectieve orde. Dit is
natuurlijk niet het

geval. Niet alleen de keuze tussen randvoorwaarden en varianten,
maar ook de formulering van de randvoorwaarden zelf
is in hoge mate
afhankelijk van het subjectieve oordeel van de schrijver.

subjectieve element dient hierna rekening te worden gehouden.

Met dit

2 De materi2le werkingssfeer van een coordinatieregeling voor bestaansminimumuitkeringen

Gaan we er van uit dat cr behoefte bestaat aan afzonderl
ijke coDrdivoor
natieregels
bestaansminimumuitkeringen, dan rijst onmiddellijk de

eerste vraag op welke regelingen dergelijke
regels van toepassing
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moeten zijn: op slechts bepaalde soorten van bestaansminimumregelingen, of op alle soorten, en indien dit laatste het geval is, op welke
wijze dient dan het begrip 'bestaansminimumuitkeringen' te worden
gedefinieerd?
Voor het antwoord op deze vragen willen we allereerst aansluiting
zoeken bij de kritiek op de huidige rechtssituatie, zoals die in het
laatste onderdeel van het vorige hoofdstuk is verwoord. Deze kritiek
was tweeledig. Op de eerste plaats is betoogd dat het criterium van

aansluiting bij een van de takken van sociale zekerheid ex art. 4, lid
1 Vo. 1408/71 een willekeurige scheidslijn trekt binnen de groep van
bestaansminimumuitkeringen. Op de tweede plaats is gesteld dat de
toepassing van het criterium van een wettelijk gegarandeerde positie
leidt tot onduidelijkheid wat betreft de positie van bestaansminimumuitkeringen onder de materiBle werkingssfeer van Vo. 1408/71.
Uit deze kritiek kunnen twee randvoorwaarden worden afgeleid. Op de
eerste plaats dienen er bij de bepaling van de materiele werkingssfeer
van een co6rdinatieregeling voor bestaansminimumuitkeringen geen
onderscheidingen te worden gemaakt tussen groepen van uitkeringen
op basis van criteria die noch voor het karakter van de regelingen,
noch voor het karakter van de rechtspositie van migranten opportuun
zijn. Deze randvoorwaarde leidt onzes inziens in ieder geval tot de
conclusie dat het huidige verschil van communautaire behandeling
tussen enerzijds gemengde-prestatieregelingen en anderzijds socialevan de hand moet worden gewezen; de rechts-

bijstandsuitkeringen

van uitkeringen wordt
positie van migranten in beide categoriedn
gekenmerkt door eenzelfde problematiek, terwijl het feit of een bestaansminimumregeling een categoriaal of een algemeen karakter
draagt voor het wezenlijke karakter van deze regeling niet van doorslaggevend belang hoeft te zijn.
Op de tweede plaats dient een systeem ter bepaling van de materiele
werkingssfeer te zijn gericht op het bereiken van een optimale duide-

lijkheid en rechtszekerheid.
toeOp welke wijze kan invulling worden gegeven aan het materiele
passingsgebied van een coardinatieregeling voor bestaansminimumuitkeringen, zodanig dat aan de hierboven geformuleerde voorwaarden
wordt voldaan?
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Een eerst variant die zich opdringt, is om het materiele
geldingsbereik van courdinatieregels die zijn toegesneden op bestaansminimumuitkeringen, te laten begrenzen door het begrip sociale voordelen,
ex art. 7, lid 2 Vo. 1612/68. Analoog aan de oorspronkelijke voorstellen van de Franse regering zouden in deze verordening speciale coOrdinatiebepalingen kunnen worden opgenomen, die in hun effect tot
voordeel kunnen strekken van de rechtspositie van migranten
in bestaansminimumregelingen. Gaat het om bestaansminimumregelingen ten
aanzien waarvan de toepassing van het nationale recht, dan wel het
discriminatieverbod van art. 7, lid 2 niet zonder meer tot toekenning
van de uitkering leidt, dan worden de courdinatieregels
vanzelf geactiveerd.
Deze oplossing lijkt op het eerste gezicht verrassend eenvoudig omdat
ze de noodzaak tot een omschrijving van het begrip bestaansminimum-

uitkeringen overbodig maakt; binnen de grenzen van het begrip sociale voordelen lost het materiale toepassingsgebied van de coilrdinatieregels zich op in het karakter van deze regels zelf. Echter, bij
nader inzien blijkt dat onze eerste variant niet zal leiden tot een

uniform coordinatieregime voor bestaansminimumuitkeringen.
Nog
afgezien van het probleem dat de personele werkingssfeer van Vo.
1612/68 zich uitsluitend uitstrekt tot werknemers en hun familieleden,
kan deze oplossing niet voorkomen dat Vo. 1408/71 toepassing blijft
vinden op gemengde-prestatieregelingen. Hierdoor zal het bestaande
onderscheid van behandeling tussen verschillende groepen van bestaansminimumuitkeringen blijven voortbestaan. Een mogelijkheid zou
dan nog zijn om op basis van bepaalde criteria de gemengde-prestatieregelingen geheel van het materitle geldingsbereik van Vo. 1408/71
uit te sluiten, maar deze oplossing is nodeloos omslachtig. Accepteert
men eenmaal dat een herformulering van het materiele geldingsbereik
van Vo. 1408/71 geboden is, dan ligt het meer voor de hand de coBrdinatie van bestaansminimumuitkeringen gestalte te geven binnen
deze verordening zelf.

Het blijkt dat reeds op basis van

deze pragmatische overweging een

stelsel voor de coordinatie van bestaansminimumuitkeringen is aangewezen op Vo. 1408/71. Kennelijk kwam ook de Administratieve
Commissie tot deze conclusie bij de voorbereiding van het voorstel
van 8 augustus 1985. Op welke wijze en op basis van welke criteria
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worden in dit voorstel de groep van bestaansminimumuitkeringen van
overige sociale-zekerheidsprestaties geTsoleerd? Het antwoord op deze
vraag ligt primair besloten in de redactie van het voorgestelde art. 4,
lid 2bis van Vo. 1408/71. Deze bepaling luidt:
Deze verordening is eveneens van tocpassing op spcciale niet-contributieve prestaties, waarin is voorzien door ecn andere wetgeving dan de wetgevingen bedoeld in
lid 1, wanneer deze prestatics:

a) of wei van vervangende of aanvullende aard zijn in 66n van de verzekerde
gebcurtenissen die

onder de sub a) tot en met h) van lid 1 bedoelde takken

van sociale zekerheid vallen;

b) of weI uitsluitend bestemd zijn voor de specifieke bescherming van gehandicapten;
c)

of weI bestemd zijn om een sociaal minimuminkomen te garanderen.

Het systeem werkt dan verder zo dat in art. 10bis afzonderlijke coBrdinatieregels zijn opgenomen die gelden voor de in art. 4, lid 2bis
aangeduide regelingen, voor zover deze regelingen zijn vermeld in een
nieuw in te voeren bijlage van IIbis.2 Hierdoor wordt mede bewerkstelligd dat uitkeringsstelsels die reeds door de bestaande coardinatieregels van de verordening worden gedekt, niet worden beinvloed door
de bepalingen van de ontwerp-verordening waarin een andere cobrdinatiemethode, die uitsluitend betrekking heeft op deze bijzondere
uitkeringen, wordt vastgelegd.3

Bij het voorstel kan met name 66n zwaarwegende kanttekening worden geplaatst. Het blijkt dat de bepaling van art. 4, lid 4 Vo.
1408/71, waarin onder meer sociale-bijstandsuitkeringen van het materiele geldingsbereik van de verordening worden uitgesloten, door het
2. Verdere wijzigingen in de vcrordening die door het morstel worden beoogd,
hebben betrekking op tekstuele aanpassingen aan de nicuwc redactie van het
matcritte geldingsbercik. 70 wordt voorgesteld om aan de definitie van 'wetgeving' of 'wettelijke regeling' van art. 1, sub j) toe te voegen 'of speciale
niet-contributieve prestatics als bedocld in artikel 4, lid 2bis". Voorts wordt
in art. 5 als bijzondere groep van uitkeringen die in de verklaring dienen te

worden opgcnomen, aangeduid: "de bijzondere niet-contributievc prestaties als
bcdoeld in artikel 4, lid 2, bis".
3. Vgl. hieromtrent de opmerkingen in de Memorie van Toelichting bij het voorstel COM(85) 396 def., 9.

433

HOOFDSTUK VII

voorstel onaangetast blijft. Blijkens de Memorie van Toelichting bij
dit voorstel is dit ook uitdrukkelijk de bedoeling. Hierin is gesteld:
de verordening zal bijgcvolg van tocpassing zijn op uitkeringen toegekend ter
aanvulling van rceds door de verordening geregelde uitkeringen, op uitkeringen

tocgekend in geval van invaliditeit en op uitkeringen waardoor zelfs wanneer geen
van de in art. 4, lid 1 bedoelde verzekerde gebeurtenissen intreedt, een minimumuitkering wordt gewaarborgd, voor zover laatstgenocmde uitkeringen niet uit hoofde
van sociale-bijstandsstelsels worden toegekend.

Men gaat er dus vanuit dat bestaansminimumuitkeringen die niet zijn
te herleiden tot een van de takken van sociale zekerheid ex art. 4,
lid 1 Vo. 1408/71, een afzondertijke categorie vormen naast bijstandsuitkeringen. Op basis van de bestaande jurisprudentie zou het onderscheidende criterium zich dan moeten richten op de vraag
of er

sprake is van een 'wettelijk gegarandeerde positie'. Het problematisch
karakter van dit criterium en de gevolgen ervan in termen van onduidelijkheid over de grenzen van het materiale geldingsbereik van de
verordening is hierboven al uitgebreid aan de orde gesteld. Het vasthouden aan de bepaling van art. 4, lid 4 Vo. 1408/71 heeft tot gevolg
dat deze onduidelijkheid niet uit de weg wordt geruimd. Sterker
nog,
het kan er zelfs toe leiden dat de doelstelling van een uitbreiding
van de verordening tot niet-categoriale bestaansminimumuitkeringen
volledig wordt ondergraven. Het is in dit verband treffend om te

constateren dat in de voorgestelde invulling van bijlage IIbis geen
enkele algemene bestaansminimumuitkering die niet is te herleiden tot
een van de takken van sociale zekerheid ex art. 4, lid 1 Vo. 1408/71,
is opgenomen. Voor Belgit ontbreekt het bestaansminimum, voor de
Bondsrepubliek de Hilfe zuni Lebensunterlialt, voor Nederland de sociale-bijstandsuitkeringen die worden toegekend op basis van het BLN,
en voor Groot-Brittannie het income support- en het family creditstelsel. Hoewel het ten aanzien van deze uitkeringen zeer twijfel-

achtig is dat ze

de uitkeringsgerechtigden geen wettelijk gegarandeerde positie verschaffen, gaan de betrokken Lid-Staten er gemakshalve vanuit dat het hier bijstandsregelingen betreft. die van het toe-

passingsgebied van de verordening zijn uitgesloten. Op deze wijze
wordt natuurlijk geen eenvormig regime ingesteld voor de coilrdinatie
van alle bestaansminimumuitkeringen; ondanks de tekst van art. 4, lid
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2bis blijft het onderscheid tussen gemengde-prestatieregelingen eneran.
zijds en sociale-bijstandsregelingen anderzijds voortbesta

Het zou naar onze mening veel beter zijn geweest de uitsluiting van
de sociale bijstand van het materiBle toepassingsgebied van de verordening te schrappen. Het (voort)bestaan van art. 4, lid 4 is gebaseerd op een verouderde notie van het karakter van bijstandsuitkeringen, continueert de huidige onduidelijkheid ten aanzien van de
Lid-Staten een al
grenzen van het materiele geldingsbereik, en geeft
te gemakkelijk alibi om uitkeringen buiten het toepassingsgebied van
de verordening te houden.
Het schrappen van de uitsluiting van de sociale bijstand ex art. 4, lid
4 zou wel tot gevolg hebben dat het criterium van een 'wettelijk
gegarandeerde positie' niet langer toepassing kan vinden. Ook bijsterk discretiostandsstelsels, of onderdelen daarvan, die opereren op
naire grondslag (onder meer de Zuid-Europese bijstandsstelsels of de
bijzondere bijstandsvormen in het kader van Noord-Europese bijstandsstelsels,

het social

.Aind in Groot-Brittannie, Hilfe im be-

sonderen Lebenstagen in Duitsland, etc.) zouden daarmee onder het

geldingsbereik van de verordening, althans de bijzondere bepalingen
daarvan die betrekking hebben op de 'bijzondere niet-contributieve
als negatief
stelsels', worden gebracht. Dit gegeven hoeft echter niet
van een
afwezigheid
of problematisch te worden beoordeeld. Een
van uitkeringen,
duidelijk afgebakende rechtsplicht tot toekenning
instanties
ongerechtvaardigde onderimpliceert niet dat uitkerende
migrerende
EG-onderdanen en eigen
scheidingen mogen maken tussen
onderdanen. In die zin heeft het Hof van Justitie reeds bepaald dat
het bij de toepassing van het discriminatieverbod ex art. 7, lid 2 Vo.
1612/68 niet van belang is of het desbetreffende sociale voordeel
krachtens een recht wordt toegekend, dan wel op basis van een discretionaire bevoegdheid.4 De toepassing van de bijzondere co8rdinatieregels zoals vervat in het voorstel van 8 augustus 1985 op bijstandsuitkeringen die niet aan het criterium van een wettelijk gegarandeerde positie voldoen, zou er toe leiden dat migranten, binnen de

grenzen van een gegeven discretionaire bevoegdheid, op gelijke wijze
als autochtonen voor deze uitkeringen in aanmerking komen. Deze
4.

Zie HvJ

14

januari 1982, zaak 65/81 (Reina).
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situatie sluit volledig aan bij de doelstellingen van
de coardinatieverordening.

Afgezien van de problematiek van art. 4, lid 4 Vo. 1408/71 beantwoordt het voorstel van de Commissie zeer wel aan de eerder geformuleerde randvoorwaarden. Hoogstens kunnen er nog bepaalde
kanttekeningen worden geplaatst bij de specifieke redactie van art.

4, lid

2bis.

Zo kan men zich afvragen of het noodzakelijk was om een afzonderlijke categorie op te nemen van uitkeringen die uitsluitend bestemd

zijn voor de specifieke bescherming van gehandicapten. Zijn deze

regelingen niet reeds te beschouwen als van vervangende aard in
geval van invaliditeit, zoals bedoeld in
art. 4, lid 2bis, onder a)5?
Voorts rijst de vraag wat precies moet worden verstaan onder uitkeringen in de zin van art. 4, lid 2bis onder c): de prestaties die
'bestemd zijn om een sociaal minimuminkomen te garanderen". Bijvoorbeeld, in hoeverre veronderstelt de doelstelling van het garanderen van een sociaal minimuminkomen de toepassing van een middelentoets? Indien het bestaan van dergelijke toets wel wordt verondersteld, dan zou het kunnen zijn dat bepaalde regelingen die wat de
overige constitutieve elementen betreft zeer dicht aanleunen tegen

bestaansminimumuitkeringen (financiering uit de algemene middelen, de
afwezigheid van enige voorwaarde met betrekking tot voorafgaande

premiebetaling of het vervullen van tijdvakken van verzekering of
arbeid) niet onder de bijzondere codrdinatiebepalingen kunnen worden
gebracht.6 Indien van de andere kant de middelentoets niet als een
vereiste wordt gezien, dan kunnen deze bijzondere bepalingen

zich
uitstrekken tot uitkeringen, ten aanzien waarvan de bestaande coBrdinatietechnieken tot bevredigende resultaten leiden (bijvoorbeeld,
5. In HvJ

13 november 1974, mak 39/74 (Costa), HvJ 17 juni 1975, zaak 7/75
(Echtelicden Fracas) en HvJ 16 december 1976, zaak 63/76 (Inzirillo) had het
Hof van Justitic in ieder geval weinig moeitc om deze conclusie te trekken
t.a.v. respectievelijk de Franse allocation aux adultes handicapds en de
Belgische tegemoetkomingen aan minder-validen.
6. Voorbeclden van dergelijke regelingen zijn de Britse Mobility allowance, invaldity care allowance, attendance allowance en. de non-contributory retirement pensions. De cerste twee van de genocmde regelingen warden inderdaad
genoemd in bijlage IIbis van het voorstel. Wat de redenen zijn geweest om de
overige gelijksoortige regelingen niet in de bijlage op te
nemen, is niet geheel
duidelijk.
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het Deense sociaal pensioenstelsel of, bij toekomstige ontwikkelingen
rondom de financieringswijze, eventueel ook de Nederlandse volksverindien we ons realiseren
zekeringen). De situatie wordt nog complexer
dat bepaalde niet-contributieve uitkeringen zowel niet middelengetoetste, als wel middelengetoetste componenten kunnen bevatten.

bijIn het licht van het vervagen van de grenzen tussen de sociale
stand en sociale verzekeringen als methoden van inkomensbescherming
kan worden betwijfeld of het mogelijk is om criteria te ontwikkelen
een onderscheid kan
op basis waarvan in abstracto voor alle gevallen
worden gemaakt tussen enerzijds bestaansminimumuitkeringen ten
en
aanzien waarvan de toepassing van bijzondere coilrdinatiebepaling
zinvol is, en anderzijds overige sociale-zekerheidsuitkeringen die
onder de huidige
reeds, zonder dat dit problematisch wordt geacht,
De
gekozen oplossing in het voorcoOrdinatiebepalingen ressorteren.
stel van 8 augustus 1985 waarbij als enige criteria het niet-contribugaranderen
tieve karakter van de regeling en de doelstelling van het
van een minimuminkomen worden genoemd, en waarbij vervolgens in
concreto de knopen worden doorgehakt bij het opnemen van nationale
een daarvoor bestemde bijlage, is dan ook verreweg de

regelingen in
meest bevredigende. In dit verband is ook van belang dat de bijlagen
bij de verordening onderdeel uitmaken van de verordening zelf, en
daarmee ook wat hun invulling betreft, onderworpen zijn aan de
of oneigenlijke
reguliere besluitvormingsprocedure; een gebrekkige
kan onder druk van
invulling van de bijlage IIbis door een Lid-Staat,
de Commissie en andere Lid-Staten worden gecorrigeerd.7

3

De personele werkingssfeer van een coordinatieregeling voor bestaansminimumititkeri,ige,1

De volgende vraag waarmee een coilrdinatieregime voor bestaansminiwelke personen een dermumuitkeringen wordt geconfronteerd, is op
gelijk regime van toepassing zou moeten zijn. Het is goed om in
verband met deze vraag allereerst nog eens de aandacht te vestigen
7.

dit gezien de
Overigens hoeft dit niet altijd een voordeel te zijn. lioewel
kan worden geveride
niet
Raad
de
van
gingen
beraadsla
van
ouding
geheimh
1985 nooit is
fieerd, gaat het gerucht dat het Commissievoorstel van 18 juli
niet
konden
verenigde
zich
omdat
regeringen van de Lid-Staten
aangenomen
en over de inhoud van Bijlagc IIbis!
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op de principiele functie van het communautaire coOrdinatieregime
tegen de achtergrond van de doelstellingen van het EEG Verdrag.
Uit de plaatsing van art. 51 EEG in Titel III, hoofdstuk I van het
Verdrag kan worden afgeleid dat in de optiek van de Verdragsopstellers het coordinatiesysteem een dienende functie heeft ten opzichte
van het vrije werknemersverkeer. Dit gegeven komt ook tot uitdruk-

king in het personele geldingsbereik van het coilrdinatiestelsel. Aanvankelijk strekte deze zich uit tot uitsluitend werknemers. Later is
Vo. 1408/71 ook van toepassing verklaard op zelfstandigen en daarmee
is het co6rdinatiesysteem een dienende functie gaan vervullen in
relatie tot het gehele vrije personenverkeer zoals dat in het EEG
Verdrag een regeling heeft gevonden.
Nu is gebleken dat onder invloed van de jurisprudentie van het Hof
van Justitie het personele geldingsbereik van Vo.
1408/71 zich gaandeweg van dat van het vrije personenverkeer heeft losgeweekt. Hieromtrent hebben we gesteld dat het eigen karakter van het socialezekerheidsrechtelijke werknemers- en zelfstandigenbegrip van Vo.
1408/71 met zich meebrengt dat deze verordening autonoom binnen
het vrije-verkeersregime opereert. Het feit dat een
persoon rechten
aan de verordening kan
ontlenen, impliceert nog niet dat hij als
werknemer, zelfstandige of dienstenontvanger aan het communautaire
recht een verblijfstitel kan ontlenen, en het omgekee
rde is evenmin
het geval. Van hieruit zou kunnen worden geredeneerd dat de socialezekerheidsrechtelijke bescherming van migranten in het kader van Vo.
1408/71 geleidelijk aan een zelfstandige sociale doelstelling is gaan
vormen, die de dienende functie ten opzichte van het vrije werknemers- en zelfstandigenverkeer is overstegen.
Toch moet bij het doen van dergelijke suggesties een grote mate van
terughoudendheid worden betracht. We mogen in dit verband niet
vergeten dat het bestaansrecht van de verordening uiteindelijk primair
te herleiden is tot de vrije-verkeersdoelstellingen van het EEG Vcrdrag. Dit gegeven blijkt bij uitstek uit de jurisprudentie van het Hof
van Justities, waarin de functie van de coilrdinatieverordening steevast wordt omschreven met referentie naar de
vrije-verkeersdoelstel-

8. Vgl. in dit verband reeds de standaardoverweging dat de verordeningen betreffende
de sociale zekerheid van migrerende werknemers hun grondslag,
raam en bcgrenzing vinden in artt. 48
t/m 51 EEG, bijvoorbeeld in HvJ 21
oktober 1975, zaak 24/75 (Petroni)
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lingen van het EEG Verdrag.9 De 'Grundsatz der Freizugigkeit' geldt
ook als voornaamste referentiepunt voor de uitleg van de verordeninglo; ja, zelfs de vroege ontwikkeling van het autonome socialevan Justitie
zekerheidsrechtelijke werknemersbegrip is door het Hof
t/m
51
EEG.11
48
primair gemotiveerd met een beroep op artt.
Ook is het van belang om ons te realiseren dat het personele geldingsbereik zich nog steeds indirect richt tot de grenzen van het
hebben
vrije personenverkeer zoals die in het Verdrag een regeling
gevonden. De complexiteit van het werknemers- en zelfstandigenbegrip
belangrijke mate
ex art. 1, sub a) van de verordening wordt juist in
veroorzaakt door de wens om personen die tot voor kort geen rechten aan het communautaire vrije-verkeersregime konden ontlenen, de
niet-actieven, van het personele geldingsbereik van de verordening uit
te sluiten.
De bovenstaande bespiegelingen kunnen worden aangegrepen voor de
de persoformulering van een randvoorwaarde voor een regeling voor
nele werkingssfeer van een courdinatiesysteem in zijn algemeenheid.
In het licht van de dienende functie van het coardinatiesysteem ten
stellen dat
opzichte van het vrije personenverkeer zouden we kunnen
co6rdinatiede reikwijdte van het personele geldingsbereik van het
de stand
van
vormen
systeem in ieder geval indirect de weerslag moet
9. Als voorbeelden kunnen we wijzen op overwegingen als: dat als fundamentele
'het scheppen van de gunsdoeistelling van art. 51 moet worden aangemerkt
de
tigste voorwaarden ter verwezenlijking van de vrijheid der werknemers uit
het
Gemeenschap ten aanzien van het verkeer en het aanvaarden van werk op
16 november 1972, zaak
grondgebied van de verschillende Lid-Staten" [HvJ

10.
11.

14/72, Heinze)]; of dat am. 48 t/m 51 "beogen een zo volledig mogelijke vrijheid der werknemers tot stand te brengen'; "dat dit oogrnerk meebrengt dat
r in een nadelige positie
wettelijke beperkingen welke de migrerende werkneme
zouden brengen, worden opgeheven"; en dat derhalve de voornoemde artikelen
en de ter uitvoering daarvan genomen maatregelen in geval van twijfel moeten
worden opgevat als strekkend om te voorkomen dat de migrerende werknemer
cen nadeliger rechtspositie
bijzonderlijk wat zijn sociale zekerheid betreft in
wordt gebracht' [HvJ 9 juni 1964, zaak 92/63 (Nonnenmacher)].
Zie hicromtrent uitgebreid POMPE, P. a.w., 265-271.
"dat de
Vgl. reeds overweging 1 in HvJ 19 maart 1964, zaak 76/63 (Unger):
artikelen 48 tot 51 dus van iedere zijn beroofd en de bovengenoemde doestelde inhoud van dit
lingen van het Verdrag gcfnuikt zouden worden, indien
zou kunnen worden vastgesteld en
recht
nationale
het
door
begrip eenzijdig
van het gemeengewijzigd". Over de achtergronden van dc totstandkoming
het kader van Vo.
schapsrechtelijke werknemers- en zelfstandigenbegrip in
en
3/58 en 1408/71, zie KIANG, KA., a.w., 160 c.v.; POMPE, P., a.w., 121 e.v.
293 e.v.
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van het gemeenschapsrecht met betrekking
tot het vrije verkeer van
personen.

Toetsen we de huidige regeling voor het personele geldingsbereik ten
behoeve van Vo. 1408/71 aan onze randvoorwaarde, dan blijkt dat
deze regeling inmiddels onnodig restrictief is
afgesteld. Met de totstandkoming van de nieuwe richtlijnen inzake het verblijfsrecht is het
vrije verkeer van personen in de EEG uitgebreid tot alle EG-onderdanen, inclusief de niet-actieven. Wat is dan nog de ratio van de

uitsluiting van niet-actieven van het personele geldingsbereik van Vo.
1408/71? Zou het niet logischer zijn om dit geldingsbereik uit te
breiden tot alle EG-onderdanen die zich wat hun sociale-mkerheidsrechtelijke positie betreft in een grensoverschrijdende situatie bevinden? Een dergelijke uitbreiding zou het uitermate
complexe werknemers- en zelfstandigenbegrip van art. 1, sub a) Vo.
1408/71, waarin
gedetailleerde regelingen zijn getroffen om het actieve kaf van het
niet-actieve koren te scheiden, overbodig maken. Ook zou het cen
einde maken aan de huidige onduidelijkheid omtrent de
positie ratione
personae van post-actieven onder de verordening.
Gaan we er vanuit dat een analoge uitbreiding van het

personele
geldingsbereik van de verordening geboden is, dan rijst vervolgens de
vraag op welke wijze aan een dergelijke uitbreiding invulling moet
worden gegeven. In verband met deze vraag dringen zich verschillende
varianten op, waarbij er met name twee in het oog springen. De
eerste variant is om de uitbreiding van het
personele geldingsbereik
rechtstreeks te koppelen aan het nieuw geTntroduceerde verblijfsrecht
voor niet-actieven. Dit zou betekenen dat niet-actieven uitsluitend
onder de verordening komen te vallen, voor zover ze naar maatstaven
van het communautair recht ook
daadwerkelijk een recht op verplaatsing of, anders gezegd, een recht op verblijf in een vreemde
Lid-Staat, hebben. Een tweede variant bestaat er uit af te zien van
een rechtstreekse koppeling tussen enerzijds het personele geldingsbereik van Vo. 1408/71 en anderzijds het recht op verblijf krachtens
een van de nieuwe richtlijnen, en de verordening ongcclausulee
rd van
toepassing te verklaren op idle EG-onderdanen.

De keuze voor een van de twee onderscheiden varianten is juist voor
ons onderwerp, het personele geldingsbereik van een regeling voor de
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vend becoilrdinatie van bestaansminimumuitkeringen, van doorslagge
lang.

De eerste variant zou met zich meebrengen dat uitsluitend zij die
voldoen aan het in de richtlijnen gestelde bestaansmiddelenvereiste
zich met succes op de verordening kunnen beroepen. Afhanketijkheid
middelen
van een bestaansminimumuitkering impliceert echter dat de
niveau
liggen.
van betrokkene onder het nationale bestaansminimum
Vo.
van
ereik
personele
geldingsb
het
van
ng
uitbreidi
Aldus zou een
dat
gevolg
hebben
tot
van
variant
eerste
de
1408/71 langs de lijnen
uiteinbijzondere cot;rdinatieregels voor bestaansminimumuitkeringen
het merendeel van de behoeftige migranten zonder bete-

delijk voor

kenis blijven; deze personen blijven voor hun rechtspositie in bede nationale rechtsstaansminimumregelingen volledig afhankelijk van
voorwaarden. In feite zouden de regels van Vo. 1408/71 uitsluitend
tot voordeel strekken van de behoeftige migrant, indien hij is aan te
merken als werknemer of zelfstandige in de zin van de verordening.
De tweede variant zou daarentegen voor behoeftige migranten verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Zij kunnen zich op de verordeworden van een bestaansning beroepen, ook indien zij afhankelijk
het in de richtlijnen
n
minimumuitkering en niet langer voldoe aan
die situatie komen de bijzondere
gestelde bestaansmiddelenvereiste. In
bepalingen voor de co8rdinatie van bestaansminimumuitkeringen volledig tot gelding, hetgeen met zich mee brengt dat beperkende nation in
nale voorwaarden die aan de toekenning van dergelijke uitkeringe
. Ook de
de weg kunnen staan, worden opgeheven of terzijde gesteld
de migrant niet
'bijstandsrechtelijke component' van de koppeling kan
meer worden tegengeworpen.

Hieronder spreken we geen duidelijke voorkeur uit voor een van de
twee varianten. Wel willen we wijzen op de verschillende implicaties
besloten
van beide mogelijkheden, en de voor- en nadelen die hierin
liggen.

De eerste variant lijkt vanuit een oogpunt van samenhangend gemeenVo. 1408/71
schapsrecht de meest elegante: de bescherming die door
komt
ringen,
wordt geboden op het gebied van bestaansminimumuitke
comhet
uitsluitend ten goede aan personen die naar maatstaven van
munautaire recht een recht op vrij verkeer hebben. Ook sluit ze het
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beste aan bij de nationaalrechtelijke positie van migranten in bestaansminimumregelingen, in het kader waarvan sprake is van een
koppeling tussen het recht op uitkering en de verblijfsrechtelijke
positie van de betrokkenen. Wei kan het als een nadeel worden gezien
dat de eerste variant als concreet
gevolg heeft dat de meeste behoeftige migranten nog steeds van de bescherming van Vo.
1408/71 blijven
uitgesloten. Hieromtrent kan echter worden geredeneerd dat dit ge-

voortvloeit uit het feit dat de gemeenschapswetgever
uitsluitend met een vrij verkeer van niet-actieven heeft willen ingeven primair

stemmen onder het voorbehoud van een bestaansmiddelenvereiste. De
eerste variant verzet zich als zodanig niet tegen een algemene toe-

passelijkheid van het cobrdinatiesysteem op alle niet-actieven, maar
legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de toekomstige ontwikkelingen inzake het algemene verblijfsrecht.
Toch kleven er ook een aantal specifieke nadelen aan de eerste variant. Gaan we er vanuit dat aan de personele
werkingssfeer van Vo.
1408/71 naast werknemers en zelfstandigen een nieuwe personencategorie wordt toegevoegd voor wie de koppeling zal gaan gelden, dan
ontstaat de willekeurige situatie dat de ene
groep van behoeftige
migranten die op een of andere wijze onder het werknemers- en
zelfstandigenbegrip van de verordening kan worden gebracht, wdl
ongeacht hun verblijfsrechtelijke status rechten aan de verordening
kunnen ontlenen, terwijl dit voor andere groepen, die op zeer wel in
vergelijkbare omstandigheden kunnen verkeren, dit niet het geval is.
De andere optie, waarbij de koppeling voortaan voor alle
categorieen
van begunstigden van Vo. 1408/71 zal gaan gelden, zou weer met zich
meebrengen dat personengroepen ten aanzien waarvan tot dusver geen
onderzoek naar de verblijfsrechtelijke positie vereist is, voortaan
onder een meer restrictief regime gaan vallen. Daarbij dienen we ons
te realiseren dat een koppeling tussen het personele geldingsbereik
van Vo. 1408/71 en de communautaire
rechtmatigheid van verblijf een
nieuw element introduceert in de toepassing van de verordening dat
aanleiding kan geven tot complexe uitvoeringsproblemen. Uitvoerende
instanties zouden zich voortaan verplicht zien een onderzoek in te
stellen naar de verblijfsrechtelijke positie van
uitkeringsgerechtigden.
Voor organen die belast zijn met de uitvoering van bijstands- en
gemengde-prestatieregelingen, hoeft dit nog niet zo'n bezwaar te zijn,
omdat zij gezien de nationale koppelingsconstructies toch at gewend
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zijn vreemdelingenrechtelijke aspecten in overweging te nemen bij de
beoordeling van aanvragen voor uitkering. Uitvoerende instanties van
sociale-verzekeringsregelingen hebben echter veelal geen expertise
opgebouwd in een beoordeling van de verblijfsrechtelijke status van

uitkeringsgerechtigden, aangezien koppelingsconstructies noch in het
nationale recht, noch in het kader van Vo. 1408/71 aan de orde zijn.
De invoering van een koppeling zou verder met zich meebrengen dat
de huidige rechtsonzekerheid met betrekking tot de vraag of een
persoon at dan niet aan het communautaire regime een recht op vrij
verkeer kan ontlenen, zonder meer zal worden getransponeerd naar
het terrein van Vo. 1408/71. Voor grote groepen van EG-onderdanen
zal het onduidelijk worden of de verordening nu wel of geen toepassing op hen kan vinden, aangezien de stand van het gemeenschapsrecht geen uitsluitsel biedt omtrent de vraag of hun verblijf als
rechtmatig kan worden aangemerkt. Met name de grote onduidelijkheid of in bepaalde gevallen het recht op verblijf in een vreemde

Lid-Staat onderhevig is aan een bestaansmiddelenvereiste, zal doorklinken in de positie van migranten onder de personele werkingssfeer
van Vo. 1408/71. Het is de vraag of het codrdinatieregime, dat toch
al niet uitblinkt in eenvoud en duidelijkheid, geholpen zou zijn met

de invoering van bepalingen als de onderhavige, die de toepassing van
de verordening nog ingewikkelder maken en die aanleiding geven tot
een nog grotere rechtsonzekerheid voor migranten.

Reeds in het licht van de bovenstaande bezwaren is het zinvol te
bezien welke voor- en nadelen de tweede variant te bieden heeft. De
essentie van de tweede variant is dat de verordening ook toepassing
kan vinden op behoeftige migranten die niet voldoen aan het bestaansmiddelenvereiste en derhalve niet noodzakelijkerwijs een recht
op vrij verkeer aan het gemeenschapsrecht kunnen ontlenen. Daarbij
geldt als implicatie van art. 3 Vo. 1408/71 dat bij de toepassing van
bestaansminimumregelingen vreemde onderdanen op basis van hun
verblijfsrechtelijke positie niet anders mogen worden behandeld dan
een doorbreeigen onderdanen. Op zich is het niet volledig zeker of
de 'bijstandsrechtelijke component' van de koppeling zonder

king van

meer voortvloeit uit de toepassing van het discriminatieverbod. Niet

voor niets hebben we ons bij de bespreking van de mogelijke effecten
van art. 26 IVBPR voor de rechtspositie van migranten in bestaans-
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minimumregelingen zeer tel'ughoudend opgesteld. In het licht van Vo.
1408/71 ligt de situatie echter anders, aangezien in art. 3 van deze
verordening expliciet is gesteld dat "personen die op het grondgebied

van een der Lid-Staat wonen en op wie de bepatingen van deze verordening van toepassing zip:"12, dezelfde rechten en verplichtingen
hebben voortvloeiende uit de wetgeving van elke Lid-Staat onder
dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat, behoudens
bijzondere bepalingen van de verordening. Bij een dergelijke redactie
van het discriminatieverbod mag men er toch redelijkerwijs van uitgaan dat indien er bewust voor wordt gekozen om uitbreiding te
geven aan het personele geldingsbereik van de verordening tot alle
EG-onderdanen, zonder nadere voorwaarden omtrent de rechtmatigheid
van het verblijf, de koppelingsconstructies die voortvloeien uit het
nationale recht, geen ongestoord voortbestaan kunnen leiden.
Een doorbreking van de 'bijstandsrechtelijke component' van de koppeling brengt met zich mee dat ook aan categorieen zoals gedoogden
en illegalen uitkering moet worden verstrekt; de verantwoordeli
jkheid
voor het bieden van een bestaansminimum loopt pas ten einde, indien
de betrokkene zijn woonplaats heeft verplaatst naar een andere lidStaat en niet langer als ingezetene is aan te merken. Een dergelijke
situatie druist in tegen de tot dusver in veel Lid-Staten gehanteerde
uitgangspunten bij de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan
vreemdelingen; het miskent beleidslijnen met betrekking tot consistentie tussen het bijstandsbeleid en het vreemdelingenbeleid en het gaat
voorbij aan de veelvuldig gehoorde opvatting dat illegaal verblijvende
personen niet voor bijstandsverlening in aanmerking mogen komen.
Toch mag er niet van worden uitgegaan dat het bestaan van de koppelingsconstructies inherent is aan het wezen van bestaansminimumuitkeringen, en niet voor discussie vatbaar is. Een doorbreking van de
koppeling kan evenzeer worden beschouwd als uiting van een 'gezonde
splitsing' van taken van enerzijds de verblijfsrechtelijke regulering en
anderzijds de sociale-zekerheidsrechtelijke regulering van de positie
van migranten. Het vreemdelingenrecht is verantwoordelijk voor de
verwijdering van de betrokkene van het grondgebied van een LidStaat, maar zolang een persoon die geen rechtmatig verblijf heeft in

een Lid-Staat zich hier nog feitelijk ophoudt, wordt hem op voet van

12.
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gelijkheid met nationale onderdanen een sociaal minimum geboden dat
aansluit bij de normen van het gastland. Een dergelijke situatie
inimumbrengt met zich mee dat uitvoerende instanties van bestaansm
van
van
uitkeringen niet
aanvragen
regelingen zich bij de beoordeling
langer hoeven te vergewissen van de verblijfsrechtelijke status van de
nemen
betrokkenen, en uitsluitend elementen in ogenschouw moeten
en
de
functie
doelstellingen van
die rechtstreeks relevant zijn voor
sociaal
een
van
aan perbieden
het
minimum
dergelijke regelingen:
Een
verkeren.
situatie
van de
doorbreking
sonen die in een behoeftige
gelijkheid
behanvan
daadwerkelijke
koppeling leidt voorts tot een
dat vreemde
deling van eigen en vreemde onderdanen en voorkomt
nodeloos
met
restrictieve prakonderdanen worden geconfronteerd
tijken in de uitvoeringssfeer.
Gezien de huidige stand van het nationale recht is de tweede variant
de meest controversitle, maar tegelijkertijd ook de meest uitdagende.
Ze neemt een voorschot op verdere ontwikkelingen op het gebied van
het vrij verkeer van niet-actieven en bewerkstelligt dat bestaansminide rechtspositie
mumuitkeringen, ook wat betreft de regulering van
van migranten, binnen het totaalgebied van de sociale zekerheid dezelfde plaats innemen als sociale-verzekeringsuitkeringen. Hoe men
hierover ook wil denken, het zal duidelijk zijn dat de keuze voor de
tweede variant zou getuigen van de nodige politieke moed van de
kant van de regeringen van de Lid-Staten.

Aan het slot van dit onderdeel staan we nog even stil bij het personele geldingsbereik van de regels ter coilrdinatie van bestaansmini8
mumuitkeringen zoals vervat in het Commissievoorstel van augustus
spoedige
een
dat
tijd
een
in
gedaan
werd
dit
voorstel
1985. Aangezien
in het
e
niet
ven
eersregim
tot niet-actie
uitbreiding van het vrije-verk
vooruitzicht stond, begeeft het zich niet op het terrein dat hierboven
aan de orde is gesteld. Wel bevat het een voorstel om de lijst van
definities in art. 1 Vo. 1408/71 zodanig uit te breiden, dat onder de
definitie van 'gezinslid' ook personen vallen die, hoewel zij krachtens
langer
de van toepassing zijnde wetgeving van een Lid-Staat niet
er of zelfstanminderjarig zijn, afhankelijk blijven van een werknem
g als het gaat
toepassin
van
uitsluitend
echter
is
dige. De uitbreiding
om niet-contributieve uitkeringen voor gehandicapten, waarbij voor de
toekenning van het recht op uitkeringen geen onderscheid wordt
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gemaakt tussen personen die uit hoofde van een eigen recht aanspraak maken op de uitkering en personen die hierop als afhankelijke
personen van een werknemer of zelfstandige aanspraak maken.
Het voorstel beoogt de verordening aan te passen aan de uitspraken
van het Hof van Justitie in de zaken Echtelieden Fracas13 en Inzidlto.14 Uit latere jurisprudentie is echter gebleken dat niet langer aan

deze uitspraken is vastgehouden. Zoals hierboven al is beschreven, is

het Hof in het kader van Vo. 1408/71 een meer strikte

toepassing

gaan geven aan de afgeleide-rechtenleer. De restrictieve benadering
wordt echter gecompenseerd als gevolg van de toepassing van art. 7,
lid 2 Vo. 1612/68, in het kader waarvan van een
afgeleide-rechtenleer
als zodanig geen sprake is. In het recente Commissievoorstel ter
wijziging van Vo. 1612/6815 wordt zelfs voorgesteld om familieleden
van een werknemer een volledig
zelfstandig recht op gelijkheid van
behandeling op het gebied van sociale voordelen te geven.16 Het
dunkt mij dat, nu erkend wordt dat familieleden van werknemers
aanspraak kunnen maken op een zelfstandig recht op sociale voordelen, dit evenzeer voor de familieleden van andere begunstigde
EGonderdanen zou moeten gelden. Ten behoeve van een
uniforme regeling van de co8rdinatie van bestaansminimumregelingen zou het daarom wenselijk zijn om in het kader van Vo. 1408/71 aan familieleden
dezelfde rechten te verlenen als de personen waaraan zij hun afhankelijke status ontlenen.

4

De daadwerkelijke inhoud van een coardinatieregeling voor bestaansmininiumuitkeri,igen

4.1

Algemeen

Ook voor dit onderdeel willen we ter formulering van algemene randvoorwaarden aansluiting zoeken bij de functie van het co6rdinatiestelsel tegen de achtergrond van de doelstellin
gen van het EEG Verdrag. Om niet opnieuw aan dit onderwerp lange theoretische beschouwingen te wijden, refereren we hier nog eens aan de analyse van de
13.
14.
15.
16.
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jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake

de coBrdinatiever-

ordeningen zoals uiteengezet in de situering van het communautaire
co8rdinatierecht in hoofdstuk III.17 Hierin is geconstateerd dat naar

de opvattingen van het Hof de doelstellingen van artt. 48 t/m 51 EEG
met zich meebrengen, dat wettelijke beperkingen die migrerende
werknemers in een nadelige positie brengen worden opgeheven en dat
de verordening moet worden opgevat als strekkend te voorkomen dat
de migrerende werknemer, in het bijzonder wat betreft zijn sociale
zekerheid, in een nadelige positie wordt gebracht.
Voorts is erop gewezen dat de invloed van de verordening aan bepaalde grenzen is gebonden. Deze grenzen vioeien voort uit het feit
dat ze slechts strekt tot een co8rdinatie van de sociale zekerheid en
niet tot een harmonisatie daarvan of de invoering van een gemeenschappelijk sociale-zekerheidsstelsel.
Vanuit een analytisch oogpunt liggen deze twee hoofdgedachten ten

grondslag aan een derde belangrijk beginsel dat het Hof van Justitie
uit de doelstellingen van het EEG Verdrag heeft afgeleid: juist omdat
de verordening de meest gunstige voorwaarden wil scheppen voor het
vrije verkeer van personen, 6n omdat de verordening gezien het coBrdinerende karakter daarvan slechts beperkt van invloed kan zijn op
de gelding van het nationale sociale-zekerheidsrecht, mogen rechten
die uitsluitend zijn verkregen op basis van het nationale recht niet
worden verminderd of aangetast als gevolg van de uitoefening van het
recht op vrij verkeer binnen de Gemeenschap.
Uit deze beginselen zou kunnen worden afgeleid dat een regime ter
co6rdinatie van bestaansminimumuitkeringen er in ieder geval op toe
moet zien dat beperkende voorwaarden die specifiek voor migranten
nadelige gevolgen kunnen hebben, terzijde moeten worden gesteld.
Hierbij dienen we allereerst te denken aan beperkende voorwaarden
die de toekenning van uitkeringen aan migranten binnen de nationale
grenzen in de weg kunnen staan. Dergelijke voorwaarden kunnen
worden opgeheven door coBrdinatietechnieken die ertoe strekken dat,
met inachtneming van de inhoud van nationale bestaansminimumregelingen, migranten daadwerkelijk, op basis van gelijkheid met nationale
onderdanen, in het genot worden gesteld van een bestaansminimumuitkeringen.
17.

Zie hierboven Hoofdstuk III, (IID, 3.2.3.
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We kunnen echter ook nog een tweede groep van beperkende voorwaarden onderkennen, te weten voorwaarden die de toekenning van

uitkering aan migranten buiten de landsgrenzen in de weg staan. Of
een co6rdinatieregime zich mede met dergelijke beperkende voorwaarden zou moeten inlaten, namelijk door een exportmogelijkheid te
creeren voor bestaansminimumuitkeringen, is veel minder evident.

.

4.2

Hieronder wordt allereerst aandacht besteed aan het controversidle
thema van de export van bestaansminimumuitkeringen. Nadat hieromtrent enkele conclusies zijn getrokken, wordt vervolgens nader
ingegaan op de vraag op welke wijze gestalte zou kunnen worden
gegeven aan coardinatietechnieken die resulteren in een daadwerkelijke toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten binnen de nationale landsgrenzen.

Export van bestaansminimumuitkeringen?
Indien we aansluiting zoeken bij de functie van het coilrdinatiestelsel
in het licht van de doelstellingen van het EEG
Verdrag, lijken er op
het eerste gezicht goede gronden te zijn om aan te nemen dat ook
bestaansminimumuitkeringen moeten worden onderworpen aan een
exportverplichting. Bij afwezigheid van een dergelijke verplichting, zal
een persoon die afhankelijk is van een bijstandsuitkering en die migreert naar een andere Lid-Staat waar een lager bestaansminimumniveau geldt, of waar in het geheel geen algemeen
bijstandsstelsel

bestaat, wat zijn sociale-zekerheidsrechtelijke positie betreft in een
ongunstiger situatie komen te verkeren. Het kan worden geredeneerd
dat dit gegeven niet strookt met de vrije-verkeers
doelstellingen van
het EEG Verdrag, aangezien het de beslissing
van een persoon om
zich naar een andere Lid-Staat te begeven, negatief kan beinvloeden.
De export van bestaansminimumuitkeringen zou op verschillende manieren kunnen worden gerealiseerd. Een eerste variant is om LidStaten zonder meer een verplichting op te leggen om bijstandsgerechtigden die zich buiten de grenzen begeven, blijvend in het genot te
stellen van een bestaansminimumuitkering. Deze
oplossing komt overeen met de exportregeling zoals vervat in art. 10, lid 1 Vo. 1408/71.
Een tweede, mildere variant zou eruit kunnen bestaan dat een
persoon
die zich naar het buitenland begeeft allereerst moet proberen in het
gastland zijn recht op een bestaansminimumuitkering te gelde te ma-
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ken. Blijkt het bedrag van de te gelde gemaakte uitkering lager te
liggen dan het bedrag van de oorspronkelijke bestaansminimumuitkering, dan is het land van oorsprong gehouden om een aanvullende
prestatie te verlenen ten belope van het verschil tussen beide uitkeringen. Dit is een oplossing analoog aan de regeling die op grond
van de jurisprudentie van het Hof van Justitie toepassing is gaan
vinden in gevallen van samenloop van gezinsbijslagenls, en die bewerkstelligt dat migranten en hun rechthebbenden als gevolg van hun
verplaatsing binnen de Gemeenschap niet in een nadeliger positie
komen te verkeren.

We zouden hier voort kunnen gaan met het uitwerken van de verschillende implicaties die in deze varianten besloten liggen, ware het
niet dat allereerst nader stil dient te worden gestaan bij de vraag of
een export van bestaansminimumuitkeringen Oberhaupt wenselijk en
noodzakelijk is. Tegen een dergelijke export kunnen talrijke praktische en principiele bezwaren worden ingebracht. Het is de vraag of
in het licht van deze bezwaren het niet beter is om geheel van een
exportregeling af te zien.

Het meest gehoorde bezwaar tegen een exportmogelijkheid van bestaansminimumuitkeringen is, dat dit zou leiden tot grote problemen
zelfs
in de uitvoeringssfeer. Dit bezwaar vormde voor de Commissie
de enige motivering om in het voorstel van 8 augustus 1985 de bijzondere niet-contributieve prestaties uit te sluiten van de werkingssfeer van art. 10 Vo. 1408/71. In de Memorie van Toelichting bij dit
voorstel werd gewezen op de "enorme administratieve moeilijkheden
die hiervan (een exportmogelijkheid, GK) het gevolg zouden zijn
voor de Lid-Staten die gezien de toekenningsvoorwaarden verplicht
zouden zijn ook aan het inkomen gebonden uitkeringen te betalen
aan personen die in andere Lid-Staten wonen'.19 Ook Watson ziet in
uitvoeringstechnische problemen een bezwaar tegen een export van
eerst ontwikkeld in HvJ 6 maart 1979, zaak 100/78 (Rossi) cn nadien
in diverse zaken van tocpassing verklaard op overeenkomstige feitenconstellaties. Zie hierover SCHELL, J., in: Europees sociale zekerheidsrecht.; a.w.

18. Voor het

149-164, 161-164.
19.

Zie COM(85) 396 def., 5.

449

HOOFDSTUK VII
bestaansminimumuitkeringen.20
Een ander bezwaar dat wel tegen een exportmogelijkheid van bestaansminimumuitkeringen wordt ingebracht, is dat deze uitkeringen
worden gefinancierd uit de algemene middelen
en een uitdrukking
vormen van de onderlinge solidariteit binnen een nationale
gemeenschap. Deze solidariteit tussen burgers zou onder een te grote druk
komen te staan, indien ze zou worden uitgebreid naar personen die
buiten de landsgrenzen verblijven.21
Een volgend probleem dat kan worden onderkend, vloeit voort uit het

feit dat de hoogte van bestaansminimumuitkeringen is
afgestemd op
het niveau van de kosten van het levensonderhoud in een bepaald

land. Indien dergelijke uitkeringen moeten worden
geexporteerd naar
andere Lid-Staten zal, in het geval
dat de een persoon zich begeeft

naar een land met minder hoge kosten van het levensonderhoud, het
redle niveau van de prestatie hoger komen te liggen dan het in het
land van oorsprong beoogde bestaansminimum. De betrokkene
krijgt
meer dan waar hij op basis van de oorspronkelijke bedoelingen van de
regeling recht op heeft. Dit strookt niet met het uitgangsp
unt van

een efficiante allocatie van schaarse overheidsmiddelen ten behoeve
van behoeftige personen, of demagogischer, het leidt tot een nodeloze
verspilling van belastinggelden.

Zonder de bovengenoemde bezwaren als onbeduidend van de hand te
willen wijzen, zijn ze onzes inziens niet van dermate
doorslaggevende
aard, dat ze een beslissing om geheel af te zien van een coOrdinatie
van bestaansminimumuitkeringen kunnen
dragen. In ieder geval kunnen
tegen elk afzonderlijk bezwaar de nodige tegenargumenten worden
ingebracht.

Niet principieel is het eerste argument, als zouden administratieve
problemen die worden veroorzaakt door de toepassing van een middelentoets in grensoverschrijdende situaties, te zeer aan een export

van bestaansminimumuitkeringen in de weg staan. Het valt niet in te
zien waarom een controle op de vermogens- en inkomensp
ositie als20. WATSON, Ph., a.w. (1980), 109-110.
Vgl. hieromtrent de opmerkingen in Hoofdstuk IV, onderdeel V, alsmede de
opmerkingen van de Commissie in HvJ 9 oktober 1974, zaak 2A/74 (Biason),
hierboven aangehaald op Hoofdstuk VI, (IV), 4.3.3.3.

21.
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mede op de leetvorm van uitkeringsgerechtigden buiten de landsgrenzen, niet zou kunnen worden gerealiseerd via een internationale
samenwerking tussen de met de uitvoering van bestaansminimumn die
regelingen belaste diensten. De automatisering van databestande
zich in veel Lid-Staten heeft voltrokken zal een uitwisseling van geeen andere gelegengevens nog verder vergemakkelijken. Ook het bij
en terugvordedat
verhaalsheid door de Commissie geuite argument
inimumringsmogetijkheden bij een exportmogelijkheid van bestaansm
d. In dit
overtuigen
erg
worden
uitkeringen teveel
belemmerd22, is niet
reeds
bepalingen
verband kan worden opgemerkt dat in Vo. 574/72 nu
zijn opgenomen die regels stellen met betrekking tot verhaals- en
terugvorderingsmogelijkheden in grensoverschrijdende situaties. Welis-

waar gaat het hier uitsluitend om situaties waarbij bijstandsverlenende
die recht
instellingen een wettelijk verhaalsrecht hebben op personen
zijn
krachverschuldigd
3
ringen
die
erheidsuitke
hebben op sociale-zek
die
bepalingen
tens de wetgeving van een andere Lid-Staat, maar
regels stellen met betrekking tot verhaal en terugverordering in andere grensoverschrijdende casusposities zouden evenzeer in Vo. 574/72
dat de opstelopgenomen kunnen worden. Het zij overigens vermeld
co8rdinavan
andere
het
lers van de verordening zich bij
ontwerpen
aan
liggen
gelegen
laten
tietechnieken in het algemeen niet veel
verband hoeft
argumenten van administratieve uitvoerbaarheid. In dit
complexe
voor de bede
techniek
op
gewezen
zeer
maar te worden
kader waarvan
rekening van pensioenen onder Vo. 1408/71 in het
uitvoerende instanties gehouden zijn om uitvoering te geven aan drie
alternatieve berekeningswijzen: op basis van het nationale recht alleen, op basis van de relevante verordeningsbepalingen, en eventueel
22.

Vgl. het commentaar van de Commissie bij HvJ 9 oktober 1974, zaak 24/74 (Biason)
3 bepaalt onder meer: *Wanneer iemand op wic de
verordening van toepassing is, op het grondgebied van cen Lid-Staat bijstand
heeft genoten gedurende een tijdvak waarin hij krachtens de wetgeving van
een andere Lid-Staat recht op uitkeringen had, kan de instelling die de bijstand heeft verleend, indien zij een wettelijk verhaalsrecht heeft op de uithet orgaan van cnige
keringen die verschuldigd zijn aan bcdoelde persoon, aan
andere Lid-Staat dat uitkeringen aan deze persoon verschuldigd is, verzoeken
het voor bijstand uitgegeven bedrag in te houden op de sommen die het aan
bedoelde persoon betaalt. (...) Het orgaan dat uitkeringen verschuldigd is,
houdt het bedrag in, op de wijze en binnen de grenzen als voor een dergelijke schuldvergelijking is bepaald bij de door dit orgaan toegepaste wetgede instelling die vorderingen
ving, en maakt het ingehouden bedrag over aan

23. Art. 111 Vo. 574/72, lid

heeft:
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op basis van de bepalingen van internationale codrdinatieverdragen
zoals bedoeld in art. 6, onder b).24 Ook de
coordinatietechniek voor
de vaststelling en de berekening van pensioenen stelt dus zeer hoge
eisen aan de administratie.
Het tweede argument dat verwijst naar de nationale begrensdheid van
de solidariteit tussen burgers, hecht een doorslaggevend belang aan
het onderscheid in financieringswijze van uitkeringen, enerzijds uit de
algemene middelen, anderzijds uit premie-opbrengsten. Er kan echter
op worden gewezen dat het belang van dit onderscheid niet absoluut
is en ter discussie staat. Hieromtrent zij verder verwezen naar de
desbetreffende passages van dit onderzoek.25
Ook problematisch is het derde argument dat aanknoopt bij de functie
van de sociale bijstand en gemengde-prestatieregelingen, te weten het
garanderen van een op de kosten van het levensonderhoud afgestemd
bestaansminimumniveau. Een exportverplichting van bestaansminimumuitkeringen kan er toe leiden dat dergelijke prestaties worden genoten op een reeel niveau dat nooit is beoogd door de nationale wetgever. Op zich is het verdedigbaar dat hierdoor de doelstellingen en
het wezenlijke karakter van bestaansminimumregelingen te zeer worden aangetast. Bovendien kunnen er vraagtekens worden
gesteld bij
de sociale wenselijkheid van een situatie waarbij
personen die verblijf
hebben gehouden in een vreemde Lid-Staat een uitkering genieten
waarvan het niveau ver boven het nationale sociale minimum kan
uitsteken, terwijl autochtonen die objectief gezien in soortgelijke
omstandigheden verkeren, zijn opgescheept met veel lagere, of zelfs
in het geheel geen uitkeringen. Een probleem bij deze
argumentatie is
echter dat ze evenzeer opgaat in relatie tot uitkeringen ten aanzien
waarvan de exportabiliteit niet ter discussie staat. Ook de
hoogte van
sociale-verzekeringsuitkeringen is op een of andere manier gerelateerd
aan het niveau van de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende staten. Dit laatste geldt bij uitstek voor uitkeringen
met een
flat-rate karakter, maar zelfs bij loongerelateerde uitkeringen bestaat
een verband met de kosten van levensonderhoud, of ruimer het welvaartsniveau in een bepaald land; de hoogte van het genoten
loon is
24.
25.
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uiteindelijk evenzeer hierop afgestemd.26
Hanteren we dus de koppeling tussen de uitkeringshoogte en het
nationale welvaartsniveau als argument, dan moet de conclusie zijn
dat geen enkele uitkering aan een exportverplichting zou mogen worden onderworpen, dan wel dat de hoogte van te exporteren uitkeringen moet worden afgestemd op het niveau van het levensonderhoud in
het nieuwe woonland van de betrokkene. Hier is in het kader van Vo.
1408/71 nou juist uitdrukkelijk niet voor gekozen: in het gemeenschapsrecht wegen de bezwaren die kunnen worden ingebracht tegen
de doelsteleen exportabiliteit van prestaties kennelijk niet op tegen
ling om migranten te beschermen tegen de nadelen in de sfeer van de

sociale zekerheid die voortvloeien uit hun verplaatsing binnen de

Gemeenschap.

27

Neen, het zijn dan ook niet de bovenstaande punten op basis waarvan
zonder meer zou moeten worden afgezien van een export van bestaansminimumuitkeringen. Wel zijn er naar ons oordeel andere argumenten, die aan een dergelijke export in de weg staan.

Een eerste argument richt zich uiteindelijk tot de fundamenten van
het coBrdinatiestelsel, zoals nog eens samengevat in het begin van
deze paragraaf. Bestaansminimumuitkeringen spelen bij het realiseren
van de sociale verantwoordelijkheid van de staat een bijzondere rol
omdat ze zonder voorafgaande voorwaarden met betrekking tot het
verrichten van arbeid en premiebetaling personen die geen of ontoereikende inkomsten hebben, een recht op een toereikende levensstan26. We zijn de problematiek ook tegengekomen bij de vmag of de tockenning van
de landsgrenzen bevinden, moct
gezinsbijslagen aan kinderen die zich buiten
worden beheerst door het woonland- dan weI door het werklandbeginsel. Destijds was het voornaamste motief van de Nederlandse regering om in het
het werklandbeginkader van de AKW het woonlandbeginsel in te voeren, dat
strckt tot cen bijdrage
sel afbreuk doct aan het beginsel dat de AKW slechts
in de onderhoudskosten. Voor kinderen die worden opgevocd in landen met
een laag welvaartsniveau betekent de hoge Nederlandse kinderbijslag vaak
'Het woonlandbecen volledige vergoeding van deze kosten.... Vgl. VONK G.,
ginsel revisited', a.w., 181

27. Voortbouwend op het gestelde in de vorige voetnoot, kan worden opgcmerkt
dat uiteindelijk de eenvormige oplossing voor het kinderbijslagenvraagstuk
evenzeer werd gerealiscerd langs de lijncn van het werklandbeginsel. Zie de
wijzigingen in artt. 73 en 74 Vo. 1408/71 zoals ingevoerd bij Vo. 3427/89, van
30 oktober 1989, PB EG L 331/1 van 16 november 1989.
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daard garanderen; in beginsel kan een recht op bestaansminimumuitkeringen reeds ontstaan op grond van het enkele feit dat de middelen
van een persoon onder het nationaal vastgestelde bestaansminimumniveau liggen.

De grenzen van de verantwoordelijkheid van de staat voor het bieden
van een bestaansminimum worden bepaald door het territorialiteitscriterium, met andere woorden: als een persoon naar een ander land

verhuist, is hij niet langer object van de verantwoordelijkheid van
het land van oorsprong, maar van zijn nieuwe gastland. Nu is hiervoor ree(is gesteld dat deze situatie vanuit de optiek
van een internationale co8rdinatie van bestaansminimumstelsels in beginsel bevredigend kan functioneren. Indien aan migranten geen bijzondere belemmeringen in de weg worden gelegd bij het te gelde maken van bestaansminimumprestaties in het gastland, zullen zij in alle situaties in
aanmerking komen voor een op het welvaartsniveau van het verblijfsland afgestemd bestaansminimum; een export van bijstandsuitker
ingen
en gemengde prestaties is dan overbodig.
het
communau
taire
Dat
co8rdinatiestelsel toch een export noodzaketijk maakt, zo was tot
dusver de premisse, vloeit voort uit het feit dat de bestaanminimumniveaus tussen de Lid-Staten kunnen verschillen, en dat
bepaalde LidStaten zelfs in het geheel geen algemeen stelsel ter garantie van een
bestaansminimum kennen. Hierdoor kan het voorkomen dat
een persoon die naar een andere Lid-Staat verhuist wat zijn sociale-zekerheidssituatie betreft in een nadeliger positie komt te verkeren, hetgeen we in strijd achtten met de vrije-verkeersdoelstellingen van het

EEG Verdrag.

De vraag is nu in hoeverre deze veronderstellingen juist zijn. Is het
niet zo dat de geconstateerde nadelen voor de behoeftige migrant
veeleer voortvloeien uit de afwezigheid van een harmonisatie van de
inrichting en niveau's van bestaansminimumstelsels, of de afwezigheid
van een gemeenschappelijk systeem ter garantie van een bestaans-

minimum? Gaan we uit van de situatie dat de Lid-Staten allen dezelfde criteria toepassen bij de toekenning van een bestaansminimum,
dan zal van enig nadeel in geval van migratie geen sprake kunnen
zijn. Accepteren we deze redenering, dan stuit de noodzaak van een
export van bestaansminimumuitkeringen op de grenzen van het co8rdinatiesysteem zelf. Uitdrukkelijk heeft het Hof overwogen dat dit
systeem niet raakt aan de materiele en formele verschillen tussen de
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sociale-zekerheidsregelingen van de onderscheiden Lid-Staten en dus
ook niet aan de verschillen tussen de rechten van de aldaar werkzame
of wonende personen. We zouden kunnen stellen dat deze redenering
evenzeer implicaties heeft voor de verschillen van behandeling die
optreden als gevolg van het feit dat onderscheiden personen ressorteren onder het toepassingsgebied van verschillende nationale bestaansminimumstelsels, waarvan de toekenningsvoorwaarden en de

uitkeringsniveau's nog niet zijn geharmoniseerd. Dat een persoon
slechter af kan zijn indien hij naar een Lid-Staat verhuist waar een
lager bestaansminimumniveau bestaat, is in deze optiek een nadeel dat
voortvloeit uit de afwezigheid van een harmonisatie van de wettelijke
stelsels, en dat niet in het kader van een co6rdinatiestelsel behoeft
te worden opgeheven. De opdracht van een dergelijk stelsel is niet

om er voor te zorgen dat nationale rechten op een bestaansminimum
bij vertrek naar een andere Lid-Staat behouden blijven, maar om te
garanderen dat migranten in het land waar zij verblijven geen belemmerende voorwaarden worden tegengeworpen die aan de toekenning
van een bijstandsuitkering of gemengde prestatie in de weg kunnen
staan. Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten
om aan ingezetenen een toereikende levensstandaard te garanderen,
ook in relatie tot migranten met een vreemde nationaliteit daadwerke-

lijk gerealiseerd.

Afgezien van dit theoretische argument, kan ook nog worden gewezen
op een meer praktisch bezwaar tegen een export van bestaansminimumuitkeringen. In de huidige stand van het recht hebben behoeftige migranten die niet als begunstigden van het vrije werknemers
of zelfstandigenverkeer zijn aan te merken, nog geen recht op vrij
verkeer. Gaan we uit van de meest verregaande variant waarbij alle
EG burgers ongeacht hun communautaire verblijfsstatus rechten aan
Vo. 1408/71 kunnen ontlenen, terwijl er tegelijkertijd een exportver-

plichting van bestaansminimumuitkeringen bestaat, dan kan dit het
bizarre gevolg hebben dat personen die juist vanwege hun afhankelijkheid van een bestaansminimumuitkering hun recht op verblijf verliezen, bij een uitwijzing diezelfde uitkering kunnen blijven behouden.
Hebben we gesteld dat een keuze voor de meest verregaande variant
wat betreft de personele werkingssfeer reeds van politiek moed van
de regeringen van de Lid-Staten zou getuigen, een daaraan gekoppelde
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export van bestaansminimumuitkeringen zou impliceren dat van deze
regeringen het onmogelijke wordt gevraagd.

Vooral in het licht van de twee bovenstaande argumenten, komen wij
tot de conclusie dat het in het kader van een coherent systeem voor
de coBrdinatie van bestaansminimumuitkeringen beter is om geheel van
een exportregeling af te zien. Dit gezegd hebbende, dienen echter
onmiddellijk een tweetal nuanceringen te worden aangebracht.
Een eerste nuancering betreft exportmogelijkheden van bestaansminimumuitkeringen die voortvloeien uit het nationale recht alleen. We
moeten hier dan denken aan mogelijkheden zoals vastgelegd in art. 82
ABW en art. 119 BSHG. Het is onze opvatting dat het communautaire
recht niet aan de toepassing van dergelijke regelingen in de weg mag
staan. Hier prevaleert het aan het beginsel van onschendbaarheid van
nationaal verkregen rechten ten grondslag tiggende adagium dat Vo.
1408/71 niet mag tornen aan rechten die een migrant uitsluitend
ontleent aan het nationale recht; het beginsel van het 'positief effect'
van het courdinatierecht brengt met zich mee dat de co6rdinatieregels
enkel tot het voordeel, maar nooit ten nadele van de migrant mogen
strekken.28 Indien Lid-Staten uit eigen beweging een export van bestaansminimumuitkeringen mogelijk willen maken, dan mogen ze hier
door het communautaire recht niet in worden belemmerd. Overigens
kan men zich afvragen in hoeverre het door het gemeenschapsrecht
kan worden getolereerd dat nationale exportregelingen uitsluitend van
toepassing worden verklaard op nationale en niet op vreemde onderdanen, zoals het geval is bij de genoemde Nederlandse en Duitse
regeling. Weliswaar ontlenen nationale exportregelingen juist hun
bestaansrecht aan de wil van de wetgever om eigen onderdanen bescherming te bieden in gevallen dat zij in den vreemde geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op bijstandsvoorzieningen29, feit
blijft dat de toepassing van het nationaliteitscriterium een directe
discriminatie ten opzichte van vreemde onderdanen met zich meebrengt. Het is nog maar de vraag of een dergelijke discriminatie te

28.
29.
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toets van het gemeenschapsrecht kan doorstaan.11 Men zou daarom
kunnen overwegen om voor gevallen dat een Lid-Staat in een eigen
exportregeling voor bestaansminimumuitkeringen voorziet, deze regeling op basis van Vo. 1408/71 uit te breiden tot alle onderdanen van
EG Lid-Staten die na in deze Staat gevestigd zijn geweest in elders
op het grondgebied van de Gemeenschap zijn gaan wonen.31 Er kan in
dit verband terloops nog worden gewezen op een zekere analogie met

art. 3, lid 3 Vo. 1408/71. In deze bepaling, die is opgenomen bij wijze
van non-discriminatieclausule, worden de rechten voortvloeiende uit
de bepalingen van bepaalde bi- en multilaterale co8rdinatieverdragen
uitgebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is.
Een volgende nuancering heeft betrekking op de specifieke exportregelingen zoals vervat in art. 69 Vo. 1408/71. Deze regeling is in het
leven geroepen om werklozen zonder verlies van uitkering de mogelijkheid te bieden om drie maanden in een andere Lid-Staat werk te
zoeken. Ook personen die afhankelijk zijn van de werkloosheidsbijstand, of in ons eigen jargon: 'gemengde prestaties inzake het risico
werkloosheid', kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, overigens
op voorwaarde dat in de Lid-Staten de toepasselijkheid van de verordening op deze prestaties wordt erkend. Het dunkt ons dat gezien het
30. Of deze situatie als onrechtmatig moet worden beschouwd in het licht van het
communautaire discriminatieverbod is op het cerste gezicht nict zonder meer
zeker. Het valt namelijk op dat zowel de tekst van art. 3, lid 1 Vo. 1408/71
als die van art. 7, lid 2 Vo. 1612/68, het discriminaticvcrbod uitsluitend van
het grondgebied
toepassing verklaart op vreemde onderdanen die wonen op
van de desbetreffende Staten. Echter, uit dc arresten HvJ 12 juli 1984, zaak
13 november
237/83 (Prodest); HvJ 8 mei 1990, zaak 175/88 (Biehl); en HvJ
1990, zaak 308/89 (Di Leo) blijkt dat het liof nogal socpcl omspringt met
dergelijke territorialiteitsvereisten in non-discriminatiebepalingen. Over de
kunnen worden
wijze waarop woonplaatsvoorwaarden in discriminatieverboden
MR 1991/18 m.b.t.
geinterpreteerd, vgl. het commentaar van OOIK, R VAN in
art. 12 Vo. 1612/68, zoals geinterpreteerd door het Hof van Justitie in HvJ 13
november 1990, zaak 308/89 (Di Leo). De annotator is van mening dat uit dit
arrest voortvlocit dat het territorialiteitsvereiste van art. 12 Vo. 1612/68
slcchts met zich meebrengt dat vereist is dat het betrokken gezinslid v66r de
aanvang van de studie in de desbetreffende Lid-Staat woonde.
31. Men kan zich zelfs afvragen in hoeverre cen dergelijke regeling mede toepassing zou moeten vinden in situaties dat cen vreemde EG-onderdaan zijn woondit verband de analogie
plaats verplaatst naar een nict-EG Lid-Staat. Zic in
met HvJ 12 december 1974, mak 36/74 (Wairave en Koch) en HvJ 12 juli 1984,
zaak 237/83 (Prodest), alsmede het door de Commissie voorgestelde art. 9bis
in Vo. 1612/68. Of het discriminatieverbod naar nationaliteit op zichzelf cen
dergelijke verregaande toepassingsvorm voorschrijft, kan niettemin worden
bctwijfeld gezien het door het Hof van Justitie in de genoemde an:esten geformulcerde verciste van cen aanknopingspunt met het gemeenschapsrecht.
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een exportregeling van slechts tijdelijke aard,
onze conclusies niet noodzakelijk afbreuk hoeven te doen aan de
toepasselijkheid van art. 69 Vo. 1408/71 op de werkloosheidsbijstand.

feit dat hier gaat om

Kijken we naar het Commissievoorstel van 8 augustus 1985 dan zien
we dat ook hier een exportverplichting ten aanzien van bestaansminimumuitkeringen van de hand is gewezen. Lid 1 van het voorgesteld
art. 10bis luidt:
Ondanks de bepalingen van artikel 10 en van titel III ontvangen personen waarop
deze verordening van toepassing is speciale nict-contributieve uitkeringen als be-

doeld in art. 4, lid 2bis, uitsluitend krachtens de wetgeving van de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan zij wonen, voorzover deze
uitkeringen zijn vermeld in
bijlage IIbis.

We wijzen hier nog eens op het flexibele karakter van de regeling.
Als gevolg van het hanteren van een bijlageconstructie, kan binnen
de grenzen van de omschrijving van de 'speciale niet-contributieve
uitkeringen' ten aanzien van iedere regeling afzonderlijk een afweging
worden gemaakt in hoeverre de toepassing van een afwijkend regime
wat de export van uitkeringen betreft, geboden is.
Wel kan men zich afvragen of het niet beter zou zijn geweest om
niet alleen te verwijzen naar de bepalingen van art. 10 en van Titel
III, maar ook naar de bepalingen van Titel II van Vo. 1408/71. Op
deze wijze zou effectief een einde worden gemaakt aan de duistere
implicaties die voortvloeien uit de toepassing van de aanwijsregels
van Titel II voor territorialiteitsvoorwaarden in bestaansminimumregelingen.

Voorts rijst de vraag in hoeverre het een tekortkoming is dat het
voorstel zich niet inlaat met de mogelijkheden om een bestaansminimumuitkering te genieten bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Bij
tijdelijk verblijf kunnen er specifieke co8rdinatieproblemen ontstaan;
veelal wordt geen bijstand verleend door het woonland nadat een
bepaalde minimumperiode van afwezigheid (bijvoorbeeld 66n maand) is
overschreden, terwijl in het gastland de betrokkene vaak na deze
periode nog steeds kan worden terugverwezen op de verantwoordelijk-
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heid van bijstandsverlening door het land van oorsprong. 2 Omdat de
tekst van art. 10bis de term 'wonen' hanteert en niet 'verblijven'33,
wordt voor dergelijke co6rdinatieproblemen geen oplossing geboden.
Een alternatieve mogelijkheid zou zijn om de terminologie van de
verblijfplaats te hanteren. Hiermee zou het gastland ook bij tijdelijk
verblijf gehouden zijn om tot bijstandsverlening over te gaan, met

dien verstande dat een dergelijke bijstandsverlening subsidiair is ten
opzichte van de toekenning van een bestaansminimum op basis van
het nationale recht van het woonland. Of deze oplossing voor de
rijkere Lid-Staten acceptabel zou zijn, valt echter te betwijfelen,
aangezien deze ertoe kan leiden dat het toeristisch verblijf van personen uit armere EG Lid-Staten door de bijstand zou moeten worden
gefinancierd. In dit verband dienen we ons ook te realiseren dat een
verwijdering van een toerist die gezien het niet-voldoen aan het
bestaansmiddelenvereiste geen rechtmatig verblijf meer heeft, niet
altijd even gemakkelijk op stel en sprong kan worden gerealiseerd. De
voorgesteld redactie van art. 10bis lijkt dan ook bij de huidige stand
van het recht de enig mogelijke. Hoogstens zou een systeem van
herverdeling van de sociale-bijstandslasten die voortvloeien uit de
toekenning van een bestaansminimum aan vreemde EG-onderdanen, de

kunnen
regeringen van de Lid-Staten op dit punt op andere gedachten
brengen. Voorts zou nog kunnen worden overwogen om ten behoeve
van de duidelijkheid van het recht en de rechtszekerheid de term
wonen te concretiseren met referentie naar een bepaalde minimum
verblijfsperiode in het gastland, onder het voorbehoud dat zolang

deze periode niet in vervuld, het woonland verantwoordelijk blijft
voor bijstandsverlening. Deze periode kan worden afgestemd op de
normaal geaccepteerde termijn voor tijdelijk verblijf buitenlands
waarin het recht op uitkering niet wordt aangetast (circa vier weken), dan wel op de geaccepteerde termijn van kort verblijf voor
toeristische doeleinden (drie maanden).

de situaties in de Belgia, Duitsland, Groot-Brittannit
en Nedertand zoals beschreven in Hoofdstuk IV, (IV).
Voor het onderscheid tussen de term 'woonplaats' en 'verblijfplaats' zie art. 1,
normalc
sub h) en sub i) Vo. 1408/71: *wordt onder woonplaats verstaan de
verblijfplaats; wordt onder verblijfplaats verstaan de tijdelijke verblij fplaats:

32. Vergelijk in dit verband

33.
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4.3

Co8rdinatietechnieken ten behoeve van het realiseren van een recht

op bestaansminimumuitkeringen in het gastland

Indien wordt afgezien van een exportmogelijkheid van bestaansminimumuitkeringen, moet daar wel tegenover staan dat de betrokkenen in
hun nieuwe woonstaat in aanmerking komen voor
sociale-bijstandsuitkeringen of gemengde prestaties waarin door de wetgeving van deze
staat wordt voorzien. Welke co8rdinatietechnieken zouden kunnen
worden opgenomen in Vo. 1408/71 om deze doelstelling te realiseren?
We hebben gezien dat het enkele discriminatieverbod naar nationaliteit te ruim is en teveel het karakter van een specifieke instructienorm ontbeert, om effectief alle voorwaarden die specifiek voor migranten belemmerend kunnen werken, uit de weg te ruimen. Om te
bewerkstelligen dat de toekenning van een bestaansminimum aan migranten daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zijn dus aanvullende technieken nodig. Op dit punt biedt het Commissievoorstel van 8
augustus
1985 een drietal interessante voorstellen.
Op de eerste plaats is voorzien in een art. 10bis, lid 2:
het orgaan van cen Lid-Staat waarvan de wctgeving het recht op de in lid 1 bedoelde prestaties afhankelijk stelt van het vervullen van tijdvakken van
arbeid, van
beroepswerkzaamheid of van wonen, houdt voorzover nodig,

rekening met de op het

grondgebied van een andere Lid-Staat vervulde tijdvakken van arbeid, van beroepswerkzaamheden of van woncn, alsof de tijdvakken op het
grondgebied van de
eerste Lid-Staat waren vervuld.

Het belang van deze bepaling is dat het nadelige, voor migranten
indirect discriminerende effect van minimum woonplaatsvereisten
wordt uitgeschakeld. Als gevolg van de samentellingsverplicht
ing van
tijdvakken van wonen kan de migrant die zich in een andere LidStaat vestigt, onmiddellijk voor uitkering in
aanmerking komen, zonder eerst aan een bepaalde 'wachttijd' te hoeven voldoen. Hetzelfde
geldt in relatie tot minimumvereisten met betrekking tot periodes van
verrichten van arbeid. Wel valt het een en ander af te dingen op de
specifieke wijze waarop in de bepaling uitdrukking is gegeven aan de
samentellingsverplichting. Er is voor gekozen om de in art. 1, sub s)
en sub s bis) Vo. 1408/71 gedefinieerde termen "tijdvakken van ar-
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beid..." en "tijdvakken van wonen" te hanteren. In de definitiebepalingen wordt voor de inhoud van deze termen aangesloten bij de
status van de desbetreffende tijdvakken onder de wetgeving waarin concreto worden
onder zij zijn vervuld. Hoe moet deze constructie
vertaald voor de verplichting van de samentelling van periodes van
wonen in het kader van bestaansminimumregelingen? Geldt de samene in een land heeft
tellingsverplichting uitsluitend indien de betrokken
gewoond waar het recht op soortgelijke bestaansminimumprestaties
eveneens aan minimum woonplaatsvereisten onderhevig wordt gemaakt?
de onderhavige
Bij de laatste veronderstelling zou het effect van
gedaan. Het
volledig
worden
teniet
gevallen
weer
in
n
veel
bepalinge
dat
het duidezo
redigeren
te
dunkt ons dat het beter is de bepaling
lijk is dat alle periodes van verblijf op het grondgebied van EG LidStaten het voorwerp van de samentellingsverplichting zijn, ongeacht

de status daarvan onder het nationale sociale-zekerheidsrecht van

het land waar ze zijn vervuld.

Het tweede lid van art. 10bis bevat een bepaling met betrekking tot
ontoereikende sobijzondere uitkeringen die als aanvulling op een

ciale-verzekeringsuitkering worden toegekend. Indien de wetgeving
van een Lid-Staat de toekenning van dergelijke uitkeringen afhankelijk stelt van de voorafgaande toekenning van een sociale-verzekedient deze Lid-Staat
ringsuitkering uit hoofde van dezelfde wetgeving,
uit
een overeenkomstige sociale-verzekeringsuitkering die is toegekend
hoofde van de wetgeving van een andere Lid-Staat te behandelen
alsof deze uit hoofde van zijn eigen wetgeving ware toegekend. De
aanvulling wordt dan bij deze overeenkomstige uitkering gevoegd. Art.
10bis, lid 2 formuleert het zo:
Wannecr de wetgeving van een Lid-Staat het recht op een aanvullende prestatie als
stelt van het ontbedoeld in lid 1, in de vorm van een aanvulling, afhankelijk

vangen van een prestatie als bedoeld in sub a) tot en met h) van art. 4, lid 1, en
wordt elke
krachtens die wetgeving geen prestatie van deze aard verschuldigd is,
een andere Lid-Staat
dienovereenkomstige prestatie die krachtens de wetgeving van
als
wordt toegekend voor de toekenning van de aanvullende prestatie beschouwd
Lid-Staat.
een prestatie toegekend krachtens de wetgeving van de eerste
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De koppelingsconstructies waarvan art. 10bis,
lid 2 gewag maakt,
komen met name voor bij gemengde-prest
atieregelingen. De bepaling
introduceert een fictie als gevolg waarvan de betrokkenen wat betreft
de toegang tot gemengde prestaties worden behandeld alsof zij gedurende hun gehele loopbaan onder de wetgeving van dczelfde Lid-Staat
hebben geressorteerd; het element van de
verplaatsing wordt uitgeschakeld. Aldus zou een Duitser die in Nederland een Duits invaliditeitspensioen geniet, waarvan de hoogte onder het Nederlands bestaansminimumniveau Iigt, aanspraak kunnen maken op een
uitkering
krachtens de TW of IOAW. De migrant wordt effectief
toegang verschaft tot de bijzondere, op zijn situatie toegesneden nationale bestaansminimumprestatie.
Ook de laatste techniek zoals vervat in art. 10bis, leidt tot een opheffing van belemmerende voorwaarden in gemengde-prestatieregelingen, maar is minder verregaand van strekking. Ze ziet toe op de opheffing van voorwaarden die ertoe strekken dat de staat van invaliditeit uitsluitend wordt erkend indien deze eerst medisch is
vastgesteld
in het land waar uitkering wordt verstrekt. Aldus bepaalt art. 10bis,
lid 3:
wanneer dc wetgeving van een Lid-Staat de tockenning van voor invaliden of gehandicapten bestaande prestaties als bedoeld in lid 1 afhankelijk stelt van de

voorwaarde dat de invaliditeit of de handicap
voor de eerste maal op het grondgebied van die Lid-Staat is geconstateerd, wordt deze voorwaarde geacht te zijn
vervuld wanneer de vaststelling voor de eerste maal op het grondgebied van een
andere Lid-Staat is geschied.

De inhoud van deze bepaling stemt overeen met het bepaalde
in art.
57, lid 2 Vo. 1408/71, dat van toepassing is op uitkeringen wegens
beroepsziekten.

De hier besproken technieken zouden en zeer nuttige
aanvulling kunnen vormen op Vo. 1408/71. Ze strekken ertoe dat de meest voorkomende belemmeringen die aan de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten in de weg kunnen staan, worden opgeheven
op een wijze die de inhoud en het wezen van de nationale bijstandsstelsels en gemengde-prestatieregelingen zo weinig mogelijk aantast.

462

HOOFDSTUK VII
Omdat het voor eigen onderdanen gerealiseerde bestaansminimum als
gevolg van de toepassing van de onderscheiden technieken ook aan
migranten met een vreemde nationaliteit moet worden toegekend,
wordt een compensatie geboden voor de beslissing om af te zien van
een export van bestaansminimumuitkeringen, en wordt optimaal gebruik gemaakt van de rationele afl)akening van de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten voor het bieden van een bestaansminimum aan
burgers op basis van territoriale criteria.

III

Co6rdinatiemogelijkheden met bctrekking tot ten vcrdeling van de
finandele lasten die voortvloeien uit de tockenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten

1

Algemeen

Het is gesteld dat het bestaansmiddelenvereiste en aansluitend de

voorwaarde van het beschikken over een adequate ziektekostenverzekering voor het verblijfsrecht van niet-actieven primair zijn ingegeven door de wens de algemene middelen te beschermen tegen een
toevloed van niet-draagkrachtige vreemdelingen. De voorwaarden
voorkomen een migratie van personen die geen voldoende inkomsten

hebben en die op zoek zijn naar gastlanden met voordelige bijstandsregelingen.
Of een 'sociaaltoeristische migratie' bij afwezigheid van de beperkende voorwaarden zich inderdaad zal voordoen, blijft een open vraag.
Vaak wordt er op gewezen dat grote migratiestromen in de Europese
Gemeenschap niet zijn te verwachten en dat er hooguit sprake zal
zijn van een intensivering van de intra-communautaire verplaatsing
van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde arbeidskrachten.34 Het is

echter niet duidelijk of dergelijke voorspellingen ook opgaan in de
situatie waarbij ook (potentieel) bijstandsgerechtigden een recht op
al eerder
vrij verkeer kunnen doen gelden. We hebben hieromtrent
theorie
geaccepteerde
algemeen
van
is
een
gesteld dat er geen sprake

Sociale zekerheid na 1992...., a.w., 21-22. Deze vcrvan Sociate Zaken en
wachting werd ook uitgesproken door het Ministerie
TK 1988-1989, 21
dimensie
Sociale
nota
1992,
Europa
Werkgelegenheid in dc

34. Zie o.m. PIErERS, D.,
240, nrs. 1-2,38.
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over de voorspelbaarheid van migratiegedrag.35 Hooguit kunnen we op
basis van ervaringsgegevens in het verleden vaststellen dat de creatie
van communautaire vrije-verk
eersmogelijkheden voor werknemers en
zelfstandigen, niet noodzakelijkerwijs grootscheepse migratiebewegingen hoeft te veroorzaken, en inderdaad tot dusver niet
hebben
veroorzaakt. Hieruit zou men eventueel kunnen afleiden dat bij een
volledig vrijgemaakt verkeer van personen sociaaltoeristische migratiestromen van bijstandsgerechtigden evenzeer uit zullen
blijven, maar
volledig zeker is dit niet.

Het opnemen van beperkende voorwaarden voor een vrij verkeer van
niet-actieven heeft dus in relatie tot de doelstelling van een bescherming van de algemene middelen en een voorkoming van sociaaltoerisme een sterk preventief karakter. De
vraag is nu of de invoering van een systeem ter interstatelijke herverdeling van de bijstandslasten die voortvloeien uit de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten, de Lid-Staten kan motiveren om af te zien
van een bestaansmiddelenvereiste als
voorwaarde voor een vrij vcrkeer van niet-actieven. Op zich kan een
dergelijk systeem deze lasten

nooit uitwissen. Het kostentotaal blijft hetzelfde en
kan, onder invloed van een eventuele intensivering van de
migratie van behoeftige
EG-onderdanen, zelfs toenemen. Het voordeel van een systeem ter
verdeling van de lasten is echter dat de Lid-Staten er op kunnen
rekenen dat de eigen kosten niet volledig door henzelf hoeven te
worden gedragen, maar mede door het land van
oorsprong of door de
Gemeenschap in zijn geheel. Indien een Lid-Staat, voor wat voor
redenen dan ook, extra zou worden getroffe
n door een instroom van
bijstandsbehoeftigen, zouden de financiele gevolgen hiervan niet uitsluitend op rekening van deze staat komen.
Toch kan worden betwist of een systeem ter verdeling van de financiele lasten van bestaansminimumuitkeringe
n inderdaad voldoende
voorwaardescheppend is voor de totstandkoming van een daadwerkelijk
vrijgemaakt personenverkeer. Een migrant die zich in een andere LidStaat vestigt, zal niet alleen een beroep
doen op bijstandsvoorzieningen of eventueel gemengde prestaties, maar ook op andere collectieve voorzieningen zoals onderwijs, huisvesting en huursubsidie. Hier35.
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voor moet het gastland evenzeer de financiele lasten dragen en ook
hier is sprake van verschillen in beschermingsniveaus tussen de LidStaten. Ook is het de vraag in hoeverre de Lid-Staten vanuit sociaaleconomische motieven blij zullen zijn met het perspectief van een
toename van armlastige vreemdelingen die geen zinvolle bijdrage aan
de economic kunnen leveren, en waarvan kan worden betwijfeld of ze
voldoende in de samenleving zullen integreren. Aan de andere kant
zal een verdeling van de bijstandslasten een deel van de bezwaren
tegen een daadwerkelijk vrij personenverkeer kunnen wegnemen. In
dit verband kan ook een interessante parallel worden getrokken met
de totstandkoming van binnenlandse migratievrijheid in het begin van
36
de vorige eeuw, onder meer in Nederland....
Nederlandse gemeenten stelden zich aanvankelijk terughoudend op bij
de toelating van armen aangezien zij een kostenpost konden vormen
voor de lokaal gefinancierde armenzorg. In 1818 werd echter, ter
bevordering van de binnenlandse migratiemogelijkheden, een stelsel
ingevoerd waarbij het ene armenbestuur de verleende onderstand kon

verhalen op het armenbestuur dat op basis van bepaalde criteria bevoegd was verklaard. Het systeem functioneerde tot 1854. In dat jaar
werd het stelsel van domiciliebepalingen in de armenzorg geschoeid op
dezelfde leest als die van de huidige ABW.
We zouden kunnen redeneren dat de Europese Gemeenschap zich bevindt aan de vooravond van een soortgelijke overgangsfase als die
welke in Nederland in 1818 een aanvang nam. Hoewel er in de Gemeenschap enerzijds sprake is van een druk om te komen tot een
daadwerkplijk vrij verkeer van de burger, zijn anderzijds de regeringen van de Lid-Staten nog niet bereid de lasten te dragen die uit een
dergelijk vrij verkeer zouden kunnen voortvloeien. Met dit laatste
gegeven kan rekening worden gehouden. Zoals in de vorige eeuw de
nationale mobiliteit van burgers werd gefaciliteerd door een onderlinge vergoedingsregeling van kosten van onderstand tussen de armenbesturen, ontstaat tegenwoordig het perspectief van een daadwerkelijke interstatelijke vrije-verkeerszone die mogelijk gemaakt wordt en

gepaard gaat met een nieuwe communautaire verdeling van de bijstandslasten.

36.

Zie hicrover Hoofdstuk IV, (1)
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Overigens zij vermeld dat een systeem ter verdeling van de lasten

van bestaansminimumuitkeringen niet uitsluitend van belang is als
voorwaarde voor een daadwerkelijk vrijgemaakt personenve
rkeer in de
Gemeenschap. Nu reeds kan het voorkomen dat het gemeenschapsrecht
strekt tot een verplichting om dergelijke uitkeringen aan migranten
toe te kennen. Men kan van oordeel zijn dat de reikwijdte van deze
verplichting dermate beperkt is dat het de Lid-Staten geen onredelijke zware belasting oplegt. Niet iedereen is echter deze mening
toegedaan. Zowel SrEINER en HAILBRONNER hebben gesteld dat de

jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake Vo. 1408/71 en art. 7,
lid 2 Vo. 1612/68 kan leiden tot een te grote druk op bijstands- en
gemengde-prestatieregelingen door migranten en hun familieleden.37
Zij suggereren daarom dat de Lid-Staten bepaalde minimum woonplaatsvereisten zouden kunnen opnemen om een beroep op bestaansminimumuitkeringen te beperken. Op basis van het voorgaande zal
echter duidelijk zijn dat schrijver dezes de toepassing van dergelijke
vereisten niet mogelijk acht; aan de bezwaren van de auteurs zou
hoogstens nog tegemoet kunnen worden gekomen via een stelsel ter
verdeling van de lasten van bestaansminimumregelingen.
Ook zou een stelsel ter verdeling van de lasten een rol kunnen spelen
bij het acceptabel maken van een volledig 'opengebroken' personele
werkingssfeer van Vo. 1408/71 en bepalingen inzake de courdinatie
van bestaansminimumuitkeringen die hierin kunnen worden opgenomen.
Het bezwaar dat in deze variant besloten ligt, te weten een verplichting tot toekenning van bijstandsuitkeringen aan personen die niet
aan het bestaansmiddelenvereiste voldoen, zou kunnen
worden weggenomen indien bijvoorbeeld niet het gastland, maar het land van
oorsprong voor de financiering van de uitkeringen zorg moet dragen.

Ook hier zien we een interessante parallel met het verleden. Voor-

oorlogse bijstandsverdragen bevatten vaak dausules op basis waarvan
staten zich ertoe verbonden aan elkaars onderdanen
armenzorg te
verlenen tot aan het moment van terugleiding. Hierbij werd veelal
voorzien in een mogelijkheid om de kosten van de verleende zorg te

37.
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verhalen op de andere verdragsluitende partij.38 Ook het oorspronkelijke Commissievoorstel tot uitbreiding van het vrije-verkeersregime
tot studenten, bevatte elementen van deze constructie.39 Hetzelfde is
het geval voor het huidige bijstandsverdrag dat is afgesloten tussen
40
De verdragsluitende partijen
de Bondsrepubliek en Zwitserland.
om
opgelegd
elkaars
onderdancn bijstand te veraan
wordt de plicht
lenen waarbij na een verblijfsperiode van langer dan 30 dagen de
kosten van bijstandsverlening op de andere partij kunnen worden
verhaald; het wordt dan vervolgens aan het eigen oordeel van de
partijen overgelaten of, mede rekening houdend met de "wohlverstanden Interesse des Hilfebedurftigen", wordt overgegaan tot een terug41

wijzing naar het land van oorsprong.

Hieronder wordt verder ingegaan op een communautair stelsel ter
verdeling van de lasten die voortvloeien uit de tockenning van bestaansminimumuitkeringen. Daarbij wordt een globaal beeld gegeven
van de verschillende mogelijkheden en opties die zich op dit terrein
voordoen.

2

Mogelijkheden voor een stelsel ter verdeling van de lasten van bestaansminimunutitkeringen

De eerste, en tot dusver in het internationale verkeer meest beproefde variant bestaat uit een regeling die realiseert dat niet het woonland van de migrant voor de kosten van bestaansminimumuitkeringen

moet opkomen, maar het land van oorsprong dat wil in ons geval

In principe
zeggen, de Lid-Staat waarvan de betrokkene onderdaan is.
van
oorsprong
kan het gastland per individueel geval aan het land
een rekening presenteren voor de toekenning van bestaansminimumprestaties. Het is een oplossing die het meest direct aansluit bij de
opvatting dat ieder land primair de verantwoordelijkheid draagt voor

het financiele welzijn van zijn eigen onderdanen.

38.
39.
40.

41.

1, voetnoot 11 aangehaalde bilaterale verdragen tussen Nederland en respectievelijk Duitsland en Belgie
Zie hierboven Hoofdstuk VI, (III), 3.3.2.
Zie hoofdstuk V, voetnoot 4.
Zie art. 5 van het Duits-Zwitsers bijstandsverdrag, ibidem.

Zie bijvoorbecld de in Hoofdstuk
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De vergoedingsregeling zou in eerste instantie kunnen worden aangewend als een flankerende maatregel bij de invoering van een onbeperkt personeel geldingsbereik van een regeling ter courdinatie van
bestaansminimumuitkeringen, met behoud van de bestaande beperkingen inzake het vrije personenverkeer van EG-onderdanen in de sfecr
van het bestaansmiddelenvereiste. Omdat de kosten die voortvloeien
uit de toekenning van een bestaansminimumuitkering aan de migrant
niet door de desbetreffende Lid-Staten zelf hoeven te worden gedragen, zal de politieke weerstand tegen een dergelijke invoering minder
groot zijn dan thans het geval is. Het zou ook kunnen zijn, dat de
Lid-Staten als gevolg van de vergoedingsregeling minder snel geneigd
zijn om over te gaan tot uitzetting van EG-onderdanen die niet aan
het bestaansmiddelenvereiste voldoen. Indien van een
tempering van
het uitzettingsbeleid inderdaad sprake blijkt te zijn, is het ook makkelijker om in tweede instantie over te gaan tot de invoering van een
volledig vrijgemaakt personenverkeer binnen de Gemeenschap. Naarmate de behoefte afneemt om gevolgen te verbinden aan het nietvoldoen aan het bestaansmiddelenvereiste door migranten,
is er meer
grond om in te stemmen met onvoorwaardelijke vrije-verkeersmogelijkheden voor alle EG-onderdanen.

Het nadeel van de onderhavige variant is echter dat ze ongunstige
gevolgen kan hebben voor Lid-Staten met een relatief laag bestaansminimumniveau, of voor Lid-Staten waar nog geen algemeen stelsel
ter garantie van een bestaansminimum bestaat (de zuidelijke LidStaten). Indien migratiestromen van behoeftige personen zich zullen
voordoen tussen landen met qua uitkeringshoogte en toekenningsvoorwaarden min of meer gelijksoortige bestaansminimumstelsels, kan het
systeem bevredigend functioneren. Zelfs een Lid-Staat die in verband
met een grote uitstroom van personen geconfronteerd

wordt met hoge

rekeningen voor uitkeringen die zijn toegekend in andere
Lid-Staten,
verkeert niet noodzakelijkerwijs in een nadelige positie; ook indien de
eigen onderdallen niet waren uitgestroomd, had deze Lid-Staat voor
de kosten van de bestaansminimumuitkeringen moeten
opkomen. Echter
bij grote verschillen in uitkeringshoogte tussen de Lid-Staten kan de
vergoedingsregeling zeer nadelig uitwerken voor het land van oorsprong. Bij een uitstroom van eigen onderdanen naar Lid-Staten met
een hoger bestaansminimumniveau zou dit land een veel
hogere reke-
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ning gepresenteerd krijgen dan normaal het geval zou zijn. De regeling zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat landen als Griekenland,
Spanje en Portugal, die zelf nog niet eens een algemeen stelsel ter
garantie van een bestaansminimum hebben opgezet, moeten opkomen
voor de dure, op het hoge welvaartsniveau afgestemde uitkeringen van
bijvoorbeeld Nederland, Duitsland of Denemarken!
Bij het gebrek van een harmonisatie van bestaansminimumregelingen

in de EG, kan de vergoedingsvariant dus resulteren in een onbillijke

lastenverdeling tussen de noordelijke en de zuidelijke Lid-Staten. Dit
zal met name het geval zijn indien er inderdaad een omvangrijke
'sociaaltoeristische' migratiestroom van zuid naar noord mocht plaatsvinden. Politiek is deze variant dus niet erg realistisch en men zal
dan ook naar een andere verdeelsleutel voor de kosten van bestaansminimumuitkeringen toe moeten, wil het systeem enige levensvatbaar-

heid tonen.

Een alternatieve mogelijkheid zou dan kunnen zijn om niet het land
van oorsprong op te laten komen voor de 'bestaansminimumlasten',
maar de Gemeenschap in zijn geheel.
Ideetn over een communautaire financiering van sociale-zekerheidsprestaties zijn niet nieuw en komen op gezette tijden in verschillende

gedaanten naar de oppervlakte. Zo werd in 1975 in een rapport over
de economische en monetaire unie, dat werd uitgebracht onder auspician van de toenmalige Commissievoorzitter MARJOLIN, voorgesteld
een gemeenschappelijke werkloosheidsuitkering in het leven te roepen.42 Een dergelijke uitkering zou worden gefinancierd uit een gemeenschapsfonds waarvoor de middelen dienden te worden opgebracht
uit werkgevers- en werknemerspremies die direct aan het fonds ten
was dat
goede zouden komen. Een bijzonderheid van het voorstel
werd voorzien in een herverdeling van de lasten van werkloosheid
tussen Lid-Staten met een hoog werkloosheidspercentage en lage

uitkeringsniveaus en die met een laag werkloosheidspercentage en
hoge uitkeringsniveaus. De gemeenschappelijke werkloosheidsuitkering
zou namelijk de nationale uitkeringen tot aan een bepaald niveau
aanvullen, waardoor de groep van armere Lid-Staten een groter aandeel uit het fonds zou kunnen claimen. Het belang van het EG-werk42.

De cconomische en monetaire unie 1980, Brussel, 1975.
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loosheidsfonds werd twee jaar na het 'Marjolin-rapport' in een studie
over de rol van de openbare financien in de Europese integratie43
onderstreept, met name op grond van de herverdelende effecten die
er vanuit zouden gaan. 4 We moeten echter vaststellen dat de Commissie, ondanks het feit dat de mogelijkheden voor een geharmoniseerd stelsel van werkloosheidsuitkeringen
op wetenschappelijk niveau
later nog verder zijn uitgewerkt45, op dit terrein geen nadere voorstellen heeft gedaan.

Ook HAUSER heeft zich uitgesproken voor een communautaire financiering van sociale-zekerheidsprestaties, dit maal niet voor uitkeringen inzake werkloosheid, maar voor bestaansminim
umuitkeringen, die
naar zijn oordeel aan de basis kunnen staan van een communautair
stelsel ter garantie van een minimuminkomen. 6 Hij bespreekt verschillende financieringsmogelijkheden, die elk op eigen
wijze zouden
kunnen leiden tot een herverdeling van de bijstandslasten. 7
Bij de onze variant gaat het echter niet om een regeling voor de
financiering van een geharmoniseerd werkloosheids- of bestaansminimumstelsel, maar slechts om een regeling ter verdeling van de lasten
die voortvloeien uit de toekenning van de thans geldende bestaansminimumuitkeringen aan onderdanen uit vreemde Lid-Staten. Indien als
gevolg van de invoering van een onvoorwaardelijk vrij personenverkeer zich een migratie van behoeftige migranten in
gang zou zetten en er sprake zou zijn van een vergroting van een beroep op
bestaansminimumuitkeringen door personen met een vreemde nationaliteit, dan kunnen de Lid-Staten die hiervan de nadelig gevolgen
ondervinden hiervoor worden gecompenseerd via bijdragen
uit de
middelen van de Gemeenschap. Evenzeer zou het bijdragenstelsel
na
een overgangsperiode geleidelijk van toepassing verklaard kunnen
worden op onderdanen van vreemde Lid-Staten die op het moment van
invoering van het stelsel reeds een beroep doen op bestaansminimumuitkeringen. In principe zou het systeem zo kunnen werken dat een
Lid-Staat een trekkingsrecht heeft op de middelen van de Gemeen43. Verslag van de studiegroep over de rol van de openbare financiEn in de Europest integratie, Decl I: Algemeen Verslag, Brussel, 1975.
44. Ibidem, p. 16.

45. Zie VOLL J., Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosigkeit in integrierten
46.
47.
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Zie hierover Hoofdstuk III, (III), 2.3.
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vreemde Lidschap voor elke migrant met de nationaliteit van een
Staat die een beroep doet op een bestaansminimumprestatie. Daarbij
zou een subsidiering uit de gemeenschapsmiddelen niet uitsluitend
hoeven te zijn gebaseerd op een toegenomen beroep op bestaansminimumuitkeringen. Ook met andere kosten die uit een migratie van
behoeftige migranten zouden kunnen voortvloeien, zoals bijvoorbeeld
zou rekening
scholings-, huisvestigings- en werkbegeleidingskosten
kunnen worden gehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een extra,
forfaitaire toeslag op de subsidie. De financiering kan plaatsvinden
via een speciaal daartoe op te richten funds, dan wel via een bijstelling van de doelstellingen van een van de reeds bestaande structuurfondsen, zoals bijvoorbeeld het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.
Deze variant heeft als voordeel dat de lasten die mogelijkerwijs uit
kunnen
een verandering van het migratiepatroon van behoeftigen
voortvloeien, niet eenzijdig op het land van oorsprong rusten, maar
middelen
evenredig over alle Lid-Staten worden verspreid. De eigen
en op
landbouwheffing
uit
van de Gemeenschap bestaan in hoofdzaak
de uit het
produkten uit niet-Lid-Staten, douanerechten voortvloeien
de ontvangsten
gemeenschappelijk douanetarief en een percentage van
lag).
Elke Lid-Staat
uit de belasting op toegevoegde waarde (BTW-toes
dus op basis van de handel met derde landen en de eigen economische
activiteit garant voor een toestroom van de middelen naar de Gede financiering van
meenschap, en draagt aldus zijn steentje bij aan
worden gedaan in
zouden
welke
die
de gemeenschapsuitgaven, ook aan
een
vergroting van
het kader van een subsidie ter compensatie van
door
migranten.
bestaansminimumuitkeringen
een beroep op
Wel zouden er voor de zuidelijke Lid-Staten nog bepaalde bezwaren
kunnen blijven bestaan. Lid-Staten waar een algemeen stelsel ter
garantie van een bestaansminimum nog niet is ingevoerd en waar
een beperkt toehoogstens enkele gemengde-prestatieregelingen met
een geringe subsidie in
passingsgebied bestaan, zullen slechts voor
aanmerking komen; logisch, want zij worden geconfronteerd met
slechts een geringe vergroting van een beroep op de algemene middelen. Zij moeten echter tezamen wel meebetalen aan de financiering
van de relatief hogere bestaansminimumuitkeringen in de noordelijke

Lid-Staten, ook in situaties waarbij communautaire subsidies uitsluitend worden toegekend in verband met migratiebewegingen van per-
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sonen tussen deze landen onderling. In feite zien we hier op macroschaal en in afgezwakte vorm hetzelfde euvel ontstaan als we hebben
geconstateerd bij de eerste vergoedingsvariant. Om aan mogelijke
bezwaren van zuidelijke landon tegemoet te komen, zou kunnen worden overwogen om de hoogte van de gemeenschapssubsidie niet af te
stemmen op het niveau van de bestaansminimumuitkering van de begunstigde Lid-Staat zelf, maar op het gemiddelde van de bestaansminimumniveaus van alle Lid-Staten. 8 Een Lid-Staat zal zijn trek-

kingsrechten op de gemeenschapsmiddelen per persoon dus uitsluitend
kunnen effectueren tot aan het vastgestelde gemiddelde. Voor LidStaten met een hoog bestaansminimumniveau zou dit betekenen dat
slechts een deel van de gemaakte kosten vergoed worden; Lid-Staten
met een relatief lager bestaansminimumniveau, zouden er echter per
saldo op vooruit kunnen gaan. Behalve deze optie voor de berekening
van de gemeenschapssubsidie zijn er nog allerlei andere modaliteiten
mogelijk waarin op een of andere manier een compromis tussen de
belangen van de noordelijke en de zuidelijke Lid-Staten tot uitdruk-

king kan komen. Bijvoorbeeld, als zou blijken dat de rijkere staten
inderdaad een veel groter aandeel in de subsidies zouden ontvangen
dan de armere staten, kan men ook overwegen om de laatsten te
compenseren via extra subsidies, bijvoorbeeld uit het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling.
Een communautaire financiering van de kosten die voortvloeien uit de
toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan migranten, zou bij
uitstek een uitdrukking vormen van onderlinge solidariteit tussen de
Lid-Staten en de burgers die hierin wonen; de mogelijke lastenverzwaring die eventueel kan voortvloeien uit de beslissing om alle EGonderdanen een onbeperkt recht op vrij verkeer te geven, worden
door de hele gemeenschap gedragen. Ervaringen met een subsidiestelsel zouden ook een belangrijke aanzet kunnen vormen voor een
verdergaande bemoeienis van de Gemeenschap met bestaansminimum48. Voor de berckening van het gemiddelde zou parallel aan de oplossing zoals
vervat in de Richtlijnen inzake het verblijfsrecht voor post-actieven en overige niet-actieven, bij gebrek aan cen duidelijke bijstandsnorm kunnen worden
aangesloten bij het niveau van het minimumpensioen. Evenzeer zou voor de
doekinden van cen dergelijke berckcning kunnen worden overwogen om het
niveau van de landen waar geen algemecn bestaansminimumstelsel bestaat, op
nul af te stellen.
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ende uit
uitkeringen, in het kader waarvan ook de kosten voortvloei
nten
niet-migra
de toekenning van bestaansminimumuitkeringen aan
kunnen worden vergoed. In die zin kan onze tweede variant een eerste stap vormen bij de ontwikkeling van een communautair stelsel ter
garantie van een minimuminkomen zoals is voorgesteld door HAUSER.

Ill

Excursic: de positie derde-landenonderdancn met bijzondere „ndacht
voor asielzoekers

De rechten in de sfeer van het vrije verkeer van personen zijn uitsluitend van toepassing op personen met de nationaliteit van de LidStaten van de Europese Gemeenschappen en niet op onderdanen van
derde landen.49 Hetzelfde geldt voor de sociale rechten die in het
kader van het vrije personenverkeer aan migranten worden toegekend
op basis van Vo. 1408/71 en Vo. 1612/68. De nationaliteitsbeperking in
het personele geldingsbereik van het vrije-verkeersinstrumentarium
brengt met zich mee dat geen voordelen kunnen worden toegekend
de Lid-Staten zijn: er
aan personen die geen onderdaan van een van
is geen vrij verkeer tussen derde landen en de Lid-Staten; onderdanen
van derde landen die zijn gevestigd in een van de Lid-Staten hebben
en onderdanen
geen recht op vrij verkeer binnen de Gemeenschap;
van derde landen kunnen in de Lid-Staten geen rechten doen gelden

onder het communautaire arbeidsrechtelijke- en sociale-zekerheidsrechtelijke statuut voor migranten.

Een kader voor de verbetering van de positie van onderdanen van
derde landen is gecrederd in de samenwerkingsovereenkomsten tussen
de EEG en een aantal derde staten (onder meer de Maghreb-landen en
Joegoslavit), alsmede door de associatie-overeenkomst EEG-Turkije. In
aanvullende protocollen bij deze overeenkomsten zijn clausules open van de desbetrefgenomen die ertoe strekken dat aan de onderdan
fende derde staten die migreren op het grondgebied van de Gemeenschap,

49.

in Vo.
soortgelijke rechten worden gegeven als vervat

Een uitzondering hierop betreft de positie van familieleden van migrerende EG
onderdanen. Zie hierover Hoofdstuk VI, (III), 2.4.
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1408/71.50 De associatie-overeenkomst

EEG-Turkije en een daaraan
gehecht aanvullend protocol bevatten zelfs bepalingen inzake het vrij
verkeer van personen tussen Turkije en de EG Lid-Staten.51 Toch is
in de praktijk de betekenis van de overeenkomsten voor ons onderwerp nihil. De relevante sociale-zekerheidsrechtelijke bepalingen,
alsmede de vrije-verkeersparagraaf in de overeenkomst EEG-Turkije
kunnen uit zichzelf geen toepassing vinden, maar dienen eerst te
worden uitgewerkt in besluiten van de
respectievelijke samenwerkingsraden en associatieraad. Het blijkt echter dat de relevante be52
sluiten ofwel de ontwerpfase nog niet zijn
overstegen
ofwel nog
niet in werking zijn getreden.53 Een uitzondering kan hoogstens worden gemaakt voor enkele bepalingen inzake de toegang tot de arbeidsmarkt voor Turkse werknemerP; dergeli
jke bepalingen zijn
vervat in besluiten die wet in werking
zijn getreden, en die, blijkens
een recente uitspraak van het Hof van Justitie55, mogelijkerwijs
rechtstreeks kunnen werken.

Buiten het kader van de overkomsten tussen de EEG en derde landen

is er geen sprake van een communautaire bemoeienis met de rechtspositie van de onderdanen van derde-landen op het gebied van migratie. Het onderwerp ligt gevoelig.
Een op art. 118 EEG gebaseerde
50.

Zie associatie-overeenkomst EEG-Turkije, aanvullend
protocol (PB EG L 293,
1972), art. 39; samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko (PB EG L 264, 1978),
artt. 4143; samenwerkingsovereenkomst
artt. 40-42; samenwerkingsovereenkomst EEG-TunesiE (PB EG L 265, 1978),
EEG-Algerije (PB EG L 265, 1978),

artt. 40-42; en samenwerkingsovereenkomst EEG-Joegoslavit (PB EG L 41,
1983), artt. 45-47. Over de inhoud van deze bepalingen zie ook WATSON, Ph.,

a.w. (1980),260-262.

51. Zie art. 12 van de associatie-overeenkomst en art. 36 van het
daaraan gehechte aanvullend protocol. De facto is een recht
op verblijf van Turkse
onderdanen op het grondgebied van de Lid-Staten echter niet gerealiseerd.
Het liof van Justitie heeft in I IvJ 30 september
1987, zaak 12/86 (Demirel)
uitgemaakt dat aan de genoemde bepalingen geen rechtstreckse werking toekomt, terwijl cen op deze bepalingen te baseren uitvoeringsbesluit van de
associatieraad EEG-Turkile niet tot stand is
gekomen. Zie over deze problematick uitgebreid, HAILBRONNER, K, a.w. (1989), 731 e.v.

52. Dit is het geval voor de besluiten van de
samenwerkingsraden EEG-Marokko,
Tunesie, Algerije en Joegoslavie.

53. Dit is het geval voor besluit 3/80 van de associatieraad
EEG-Turkije (HLV, I,
Band 2, Verzameling van besluiten associatic
EEG.Turkije).
de associatieraad EEG-Turkije

54. Zoals vervat in besluiten 2/76 en 1/80 van

(Venameling van besluiten assoc:iatie EEG-Turkijc, INST I, 24 en HLV I, 30,

55.
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een eerste aanzet
beschikking van de Commissie van 8 juli 1985 die
zou kunnen vormen voor een communautair migratiebeleid in relatie
tot derde landen56, stuitte reeds op weerstand bij enkele Lid-Staten.
Op basis van de beschikking waren de Lid-Staten gehouden de Commissie te consulteren bij ontwerpen en maatregelen die zij voornemens zijn te treffen ten aanzien van werknemers die onderdaan zijn

van derde landen op het gebied van onder meer verblijf en gelijke
behandeling op sociaal terrein. Nederland, de Bondsrepubliek,
CommisDenemarken, Frankrijk en Groot-Brittannit spanden tegen de
sie een procedure aan bij het Hof, waarin deze landen onder meer
onder art. 118
beargumenteerden dat de Commissie haar bevoegdheden
de Lid-Staten
tussen
EEG had overschreden omdat de samenwerking
niet mede het migratiebeleid ten opzichte van derde landen zou omvatten. 7 Deze stelling werd door het Hof van de hand gewezen. Volgens het Hof valt het migratiebeleid onder het sociale gebied in de
art. 118 EEG, voor zover dit betrekking heeft op de situatie

zin van

van werknemers uit derde landen in verband met hun invloed op de
communautaire arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden. Wel voegde
het Hof hieraan toe dat waar de Commissie onder art. 118 uitsluitend
over een procedurele bevoegdheid beschikt om een overlegprocedure
tot stand te brengen, zij niet kan voorschrijven welk resultaat met

dat overleg moet worden bereikt en zij de Lid-Staten ook niet kan
beletten toepassing te geven aan ontwerpen, overeenkomsten of been de acties van de
palingen die volgens haar niet met het beleid
van de uitspraak van
Op
basis
zijn.
emming
Gemeenschap in overeenst
de
oorspronkelijke behet Hof heeft de Commissie op 8 juni 1988
58

schikking aangepast.
Het blijkt aldus dat het communautaire migratiebeleid zoals gevoerd
door de Commissie, een rechtsbasis, alsmede een procedurele structuur

van een
56. Beschikking van de Europese Commissie van 8 juli 1985 tot invoering
inzake het migratiebeleid
procedure voor voorafgaande mededeling en overleg

ten aanzien van derde landen 85/381/EEG (PB EG L 217 van 14 augustus 1985).
57. HvJ 9 juli 1987, mak 281, 283, 284, 285 en 287/85 (Bondsrepubliek, Nederland,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, en Denemarken tegen Cic)
tot invocring van een
58. Beschikking van de Europese Commissie van 8 juli 1988
en overleg inzake het migratiebeleid
procedure voor voorafgaande mededeling
ten aanzien van derde landen 88/384/EEG (PB EG L 183 van 14 juli 1988).
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heeft gekregen.59 Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat
de gemeenschapswetgever die op basis van art. 235 EEG ruimere bevoegdheden toekomt dan de Commissie onder art. 118 EEG, op dit
gebied nog geen actie heeft ondernomen. Van een geharmoniseerde
vreemdelingenwetgeving ten opzichte van onderdanen van derde

landen, of een verruiming van het toepassingsgebied van het intracommunautaire vrije-verkeersregime tot derde-landenonderdanen,
is
dus nog geen sprake.

De verschillende mogelijkheden om te komen tot een uitbreiding van
het vrije-verkeersregime tot onderdanen van derde landen, alsmede
het grote aantal complexe juridische vragen die hiermee in verband
staan, vormen uitdrukkelijk geen afzonderlijk voorwerp van onderzoek, waarop we hier willen ingegaan. Hooguit willen we er op wijzen
dat het personele geldingsbereik van een regeling
voor de coardinatie
van bestaansminimumuitkeringen of van Vo. 1408/71 in het algemeen
niet noodzakelijkerwijs beperkt hoeft te blijven tot onderdanen van
de Lid-Staten van de EG en hun familieleden.
In toenemende mate gaan er stemmen op om de vrije-verkeersmogelijkheden en de daaraan gekoppelde rechten uit te breiden tot met
name de groep van onderdanen van derde landen die zich
op basis
van het nationale vreemdelingenrecht
het
op
grondgebied van een van
de Lid-Staten hebben gevestigd. Zo heeft het
Europese Parlement
onlangs in het kader van de wijzigingsvoorstellen van de Commissie
inzake Vo. 1612/68 een amendement aanvaard, dat
crop neer komt dat
het personele toepassingsgebied wordt uitgebreid tot mede de 'tweede
generatie' onderdanen van derde landen.60 De tekst van dit amendement luidt:
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de Lid-Staten en komt
ten goede aan hun onderdanen, alsmede aan de niet-onderdanen, die voorateer de

keftijd van 6 jaar bereikt te hebben, woonachtig waren in een Lid-Staat en er
sinds(lien regelmatig verblijf hebben
gehouden, alsmede aan de in een Lid-Staat
59.

60.
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erkende politicke vluchtelingen en staatiozen, die er verblijf houden, onverminderd
de bepalingen in de artikelen 2, 5, 9 bis, 11 cn 12 bis.

De Commissie heeft het amendement niet overgenomen omdat naar
haar mening art. 48 EEG geen rechtsgrond biedt voor maatregelen die
de onderdanen van derde landen treffen. Het is een formeel argument
geval
waarover verschillende opvattingen kunnen bestaan. 1 In ieder
kunnen
zouden
dat dergelijke maatregelen wel
is niet

uitgesloten
worden gebaseerd op art. 235 EEG.
Intussen blijkt dat ook de Nederlandse regering in beginsel niet negatief staat ten opzichte van een toekenning van vrije-verkeersrechten aan onderdanen van derde landen. In een nota van het Minis-

terie van binnenlandse zaken over de Europese integratie van 1 juli
199062 wordt overwogen dat conform de doelstelling van haar minderhedenbeleid de Nederlandse regering in beginsel een gelijke behanuit derde
deling van ingezetenen voorstaat, dus ook van ingezetenen
landen die al geruime tijd legaal in een van de EG Lid-Staten verinitiatieven
blijven. De regering ondersteunt daarom communautaire
die de maatschappelijke integratie van ingezetenen van de Gemeenn. Met name
schap die onderdanen van een derde land zijn, bevordere
de
Gemeenschap
denkt zij daarbij aan de op het grondgebied van
wie
uit
derde
blijkens een
bij
landen,
legaal verblijvende personen
de
binnen
en
ken
grenzen van de
legaal verblijf
langdurig, ononderbro
Gemeenschap aangenomen mag worden dat zij blijvend deel (gaan)
uitmaken van de Europese Gemeenschap. Daarbij zou gedacht kunnen
worden aan de toekenning van rechten op het gebied van het vrije
werknemersverkeer. De regering wil overigens niet verhelen, dat tot
op heden in internationale gremia slechts beperkte steun voor deze
beleidsoptie bestaat.
Het is onze opvatting dat indien ervoor wordt gekozen om onderdanen
van derde landen die een recht op vestiging hebben verkregen in een
van de Lid-Staten, op te nemen in het communautaire vrije-verkeersregime, het evenzeer kan overwogen om deze personen toe te laten
tot de bescherming van Vo. 1408/71 en de bepalingen inzake de co61.

Zie hierover uitgebreid VERSCHUEREN, H., Intemationale arbeidsmigratie. De
internationaal
toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch,
en Europees Gemeenschapsrecht, Brugge, 1990.

62.

TK 1988-1990, 21 618, nr. 2, 9-10.
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6rdinatie van bestaansminimumuitkeringen die hierin eventueel kunnen
worden opgenomen. Het is een principi8le constater
ing ten aanzien
waarvan het in het kader van deze excursie niet de
bedoeling is de
verschillende juridische implicaties nader uit te werken en onderzoeken. Hooguit zou nog kunnen worden opgemerkt dat een uitbreiding
van Vo. 1408/71 tot derde-landenonderdanen er in ieder geval toe zou
kunnen strekken dat deze personen rechten aan de
verordening kunnen ontlenen, voor zover ze gebruik hebben gemaakt van een intracommunautaire migratiemogelijkheid. Een verderga
ande stap zou er uit
kunnen bestaan dat derde-landen onderdanen reeds onder de verordening worden gebracht voor de doeleinden van de regulering van hun
sociale-zekerheidsrechtelijke positie in hun eerste Lid-Staat van vestiging.
Een ander onderwerp waaraan in het kader van deze excursie aandacht moet worden besteed, betreft de
positie van asielzoekers. In het
concluderende deel van hoofdstuk 5 hebben we al
gewezen op het
belang van een internationale regeling die normen stelt voor de opvang van asielzoekers, in het bijzonder voor wat

betreft hun bij-

standsrechtelijke positie. In hoeverre biedt het communautaire recht
een geschikt kader voor een dergelijke regeling
en hoe zou aan een
dergelijke regeling invulling kunnen worden gegeven?

Het blijkt dat

de Lid-Staten recentelijk de nodige activiteiten hebben
mede
ontplooid die
implicaties hebben voor de mogelijkheden voor
asielzoekers om toegang te verkrijgen tot het grondgebied van deze
staten. In eerste instantie is hier van belang
het op 14

juni 1985 door
de BENELUX-landen, de Bondsrepubliek en Frankrijk afgesloten
Schengenakkoord 3 dat voorziet in een opheffing van de personencontroles aan de binnengrenzen en een verlegging daarvan naar de
buitengrenzen van deze landen. Over de positie van asielzoekers
wordt in het akkoord met geen woord gerept, maar algemeen wordt
aangenomen dat een opheffing van de controles aan de binnengrenzen
tenminste gemeenschappelijke regels voor de behande
ling van asiel-

63. Trb. 1985, 102.
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aanvragen vereist. 4 Inderdaad zijn dergelijke regels opgenomen in
het kader van de op 19 juni 1990 afgesloten aanvullende Schengen-

overeenkomst. 5 Er wordt voorzien in een systeem waarbij in principe
slechts 66n staat een asielverzoek in behandeling kan nemen. Art. 32
van het aanvullend verdrag bepaalt dat asielverzoeken overeenkomstig
het nationale recht van de aangesloten staten dienen te worden behandeld. Aanwijsregels bepalen welke staat in concrete situaties verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Indien een

de
asielaanvraag door de verantwoordelijke staat is afgewezen, heeft
beproeven
eens
nog
geluk
zijn
om
te
n
mogelijkhede
betrokkene geen
in een van de andere Schengen-landen.
Op 15 juni 1990 is voorts in Dublin tussen alle Lid-Staten van de EG
66

een verdrag afgesloten inzake de behandeling van asielverzoeken.
De strekking van dit verdrag is dezelfde als die van de asielparagraaf

van de aanvullende Schengenovereenkomst.

Het valt op dat

67

de inspanning van de Lid-Staten met betrekking tot

de formulering van regels op het gebied van de asielprocedure buiten
het institutionele kader van de EEG tot stand zijn gekomen. Zowel
een interhet Schengenverdrag als het asielverdrag van Dublin draagt
gevolg
gehad
dat
tot
niet
alleen
heeft
gouvernementeel karakter. Dit
gerealiseerd
zonder tussende totstandkoming van deze verdragen is
komst van de Europese instellingen, waaronder het Europees Parlement en de Commissie, maar het zal ook tot gevolg hebben dat deze
instellingen geen controlebevoegheden hebben ten aanzien van de
uitvoering ervan. Met name kan het als een gemis worden gezien dat
het Hof van Justitie niet bevoegd zal zijn om zich over de Verdragsmaterie uit te laten. Met anderen68 zijn wij van mening dat er in de

64.

65.

Zie hierover o.m. MEIJERS, H., 'Vluchtelingen in West-Europa; "Schengen"
raakt het gehele vluchtelingenrecht', Migrantenrecht, 1989, 263.268; BOLTEN,
J.J., 'Het recht om asiet te zoeken in Europa', NJB, 1989, 797-807.
Aanvullend Akkoord, 19 juni 1990, Schengen, tekst afgedrukt in Migrantenrecht, 1990,170-176.

Tekst afgedrukt in Migrantenrecht 1990, 177-180.
Zie hierover BOLTEN, J., 'From schengen to Dublin, the new frontiers of
refugee law', NJB, 1991, 165-178.
12 Lid-Staten van
68. Zie o.m. het NOM-Commentaar op het voornemen van de

66.
67.

de EG tot cen asielverdrag te komen, NCJM, 1990, 519-522, 520
HOOGENBOOM, T., 'Juridische ongelijkheid van ingezetenen van vreemde
herkomst', NJB, 1991, 198-208, 204.
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toekomst naar zal moeten worden gestreefd om de asielregulering een
plaats te geven in de communautaire rechtsbestel.
Een tweede punt dat opvalt, is dat de internationale asielbepalingen
louter van procedurele aard zijn. Ze strekken niet tot een harmonisatic van het asielrecht, laat staan tot cen regeling voor de sociale
opvang van asielzoekers. Dit laatste punt is voor ons onderwerp vooral van belang. Geconstateerd kan worden dat ook na
inwerkingtreding
van de nieuwe internationale
asielbepalingen verschillen in sociale
opvang, waaronder de toegang tot het bijstandsstelsel, een rol kunnen
spelen bij de keuze van het land van asiel. Voorts is op geen enkele
wijze voorzien in een mechanisme dat een halt kan toeroepen aan het
proces van verslechtering van de sociale-opvangsnormen voor asielzoekers.

Met het oog op

een toekomstig communautair asielbeleid, zouden
initiatieven kunnen worden ontplooid om te komen tot een regeling
voor de sociale opvang van asielzoekers. Een van de
mogelijkheden
die zich hierbij voordoet is, om een regeling inzake de co8rdinatie
van bestaansminimumprestaties mede van toepassing te verklaren op
asielzoekers en wel op zodanige wijze dat wordt gegarandeer
d dat
deze groep voor wat betreft hun bijstandsrechtelijke positie dezelfde
rechten hebben als nationale onderdanen. In dit verband is het van
belang te vermelden dat het personele geldingsbereik van Vo.
1408/71
nu reeds mede staatlozen en vluchtelingen omvat.69 Voor wat betreft
de invulling van het vluchtelingenbegrip is aangesloten bij art. 1 van
het Vluchtelingenverdrag, zonder dat er nadere eisen
zijn gesteld
inzake de rechtmatigheid van het verblijf.70 We zouden dus kunnen
stellen dat in die omstandigheden een expliciete uitbreiding van
Vo.
1408/71 tot asielgerechtigden niet eens is vereist. Het is echter zeer
de vraag of toepassing van regels inzake de coilrdinatie van bestaansminimumuitkeringen op asielzoekers voor alle Lid-Staten aanvaardbaar
zou zijn. Een plicht tot een daadwerkelijke gelijkheid van behandeling
in de sociale-bijstandssfeer tussen eigen onderdanen en asielzoekers
houdt geen rekening met het verschijnsel dat in de Lid-Staten in
toenemende mate voorliggende voorzieningen worden gecreeerd, in het
69.
70.
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kader waarvan de asielzoeker opvang wordt geboden, bestaande uit
tijdelijke huisvesting in gemeenschappelijke onderkomens, voedsel,
zakgeldtoelagen, etc. De toename van het aantal asielzoekers lijkt
steeds meer structurele vormen aan te nemen en in die omstandigheden ziet het er niet naar uit dat de Lid-Staten van voorliggende
het daarom moet
voorzieningen willen en kunnen afzien. Wellicht dat
worden overwogen om regels op te stellen inzake de kwaliteit van de
normen kunnen
voorliggende voorzieningen. Dergelijke regels zouden
bevatten met betrekking tot de aard van de huisvesting, de verplaat-

singsvrijheid van asielzoekers binnen het nationale grondgebied, de
eventuele arbeidsmogelijkheden en de hoogte van de financitle toelage. Daarbij zou voorts een maximum termijn kunnen worden vasteen asielzoeker
gelegd waarbinnen een voorliggende voorziening op
de maximale
indien
van toepassing mag zijn en wet in die zin dat
termijn is verstreken, de asielzoeker automatisch recht krijgt op de
normale sociale-bijstandsuitkeringen op gelijke voet met nationale
onderdanen. In sommige landon, waaronder Nederland, moeten asielzoekers soms jarenlang op de definitieve uitkomst van de asielprocedure wachten. Hierdoor gaan de voorlopige voorzieningen een structureel karakter dragen, hetgeen niet alleen onbillijk is vanuit huma-

nitaire overwegingen, maar ook op gespannen voet staat met het
vreemde onderuitgangspunt van gelijke behandeling van eigen en
danen. Een maximum-termijn brengt tot uitdrukking dat het bij de
voorliggende voorzieningen moet gaan om tijdelijke regelingen in het
kader waarvan voor de noodzakelijke opvang wordt gezorgd voor
de asielprocepersonen die in afwachting zijn van de behandeling van
van
beslissing
de
autoriteiten.
nadelige
dure of een beroep tegen een
Ook zou het een effectieve stimulans vormen voor de Lid-Staten om
te zorgen voor een spoediger en meer efficiente afhandeling van de

asielprocedure.

V

Slotwoord
De rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen heeft
tot dusver relatief weining aandacht gekregen in vakpulikaties. Wellicht dat dit kan worden verklaard uit het feit dat dit onderwerp zich
situeert op het grensvlak van twee rechtsgebieden, die in de wetenworden gebracht: het
schap niet onmiddellijk met elkaar in verband
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internationaal sociale zekerheidsrecht en het vreemdelingenrecht. Bij
een ontginning van de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen vanuit nationaal-, internationaal- en communautairrechtelijk perspectief wordt men evenwel voortdurend gedwongen
rekening te houden met de correlaties die zich tussen de twee
rechtsgebieden voordoen. In die zin mag worden gehoopt dat dit onderzoek een zekere bijdrage kan leveren aan een verdere uitdieping
van de dialoog tussen de beoefenaren van het vreemdelingenrecht en
het internationaal sociale zekerheidsrecht.
Het onderzoek beoogt echter niet alleen ten dienste te staan aan de
wetenschap, maar ook aan de beleidsontwikkeling op het terrein van
de rechtspositie van migranten in bestaansminimumregelingen. In dit
laatste hoofdstuk is ingegaan op de mogelijkheden en knelpunten

die

zich voordoen op het gebied van een co6rdinatieregeling voor bestaansminimumregelingen. Daarbij hebben de besproken scenario's en
varianten zich als het ware aan de onderzoeker opgedrongen als 10gische gevolgtrekkingen van de onderzoeksresultaten in de voorgaande
hoofdstukken. Politiek gezien, zullen niet alle suggesties even
op-

portuun zijn voor Brussel. Maar ook Rome was niet in 66n dag gebouwd en wetenschappelijk onderzoek mag zich in zijn conclusies nu
eenmaal niet uitsluitend laten leiden door de beperkingen die door de
waan van de alledaagse politieke realiteit worden ingegeven. Het
is
mijn hoop dat de bevindingen van dit hoofdstuk toch van enig nut
zijn voor de ontwikkeling van een communautaire besluitvorming
inzake de rechtspostie van migranten die leven op het bestaansminimum.
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1

Subject and purpose of the study

This study deals with the position of migrants within minimum subsistence benefit schemes under European Community law.

The position of migrants within minimum subsistence benefit schemes is
a problematic one. In general, benefit is only payable to persons who are
present within the national boundaries of a country, subject to conditions which operate to the disadvantage of foreigners. Some countries
impose straightforward nationality conditions, which exclude foreigners
from entitlement to benefits. In legislation within other countries there
are no such conditions, but also here there may be restrictions which
operate to the disadvantage of migrants. Often eligibility for benefit is
confined to those who reside legally in the countries involved; persons
whose immigration status is under threat may be confronted with lower

benefit rates, or no entitlement at all. The consequences of this are
exacerbated by the fact that in it's turn immigration law may make the
legality of the title of residence dependent upon the requirement that
the immigrant has sufficient resources to maintain himself and his
family, without becoming a burden upon public funds. As a consequence,
the generally recognized principle of equality between citizens has only
limited implications for foreigners whose income falls below the
social
recognized subsistence level and who become dependent upon
assistance or similar forms of benefit arrangements.

To what extent is the position of migrants within minimum subsistence
benefit schemes protected by international law?
The international community has a long standing tradition in protecting
the social security of migrants through a network of instruments for the
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coordination of national social security schemes. These instruments
provide for the equal treatment of national and foreign subjects, for the
exportability of certain types of benefits, and. for the agregation of
insurance periods fulfilled under different national social insurance
schemes. Furthermore, they establish a choice for the competent
legislation which is applicable in transnational situations.
However, it appears that these coordination instruments can do little to
improve the position of migrants within minimum subsistence benefit
schemes. Traditionally, they only cover social insurance schemes which
are related to a number of internationally recogized social risks, such as
sickness, unemployment, invalidity, and old age. However, minimum
subsistence schemes which often cover the entire population, without

making a distinction as to the cause of the
need, cannot always be
related to these traditional social risks and therefore fall outside the
material scope of application of the coardination instruments. Many of
these instruments even explicitly exclude social assistance schemes from
their operation.

A migrant who becomes dependent upon social assistance in his hoststate and who cannot successfully rely upon the protection offered
by
international instruments for the coordination of social security, may try
to invoke the provisions of other treaties which are specifically designed
for his situation. However, there are not many such treaties. In fact, in
Europe there is merely one instrument of importance which aims at the
protection of migrants within social assistance schemes, namely the

European Convention on social and medical assistance (with a protocol
concerning refugees). This Convention was concluded on the 11th
December 1952 in Paris within the framework of the Council of Europe
and aims at the equal treatment of foreign nationals and national
subjects. Presently, it is ratified by twelve Council of Europe Member
States.

However, the protection which is offered by the Convention is limited;
the prohibition of discrimination on grounds of nationality which is
included in article 1, is restricted to those who reside legally in their
host-state, while at the same time there are important exceptions to the

principle of article 6 that

a person may not be repatriated on
grounds
that he has become dependent upon social assistance.
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It follows that international law in general offers only limited protection
to migrants within minimum subsistence schemes. However, this does not
necessarily apply for European Community law. Firstly, influence may be
exercised through the operation of Regulation (EEC) nr. 1408/71. Like
many similar international coordination instruments, this regulation
excludes social assistance schemes from it's material scope of application, but the Court of Justice of the European Communities has
considerably weakened this exception. Secondly, influence may be
exercised through the operation of article 7(2) of Regulation (EEC) nr.
1612/68, offering equal protection to EC-citizens in the field of social
and fiscal advantages. As a result of the case law of the Court of
Justice, also minimum subsistence benefits have become subject to this

non-discrimination rule. Lastly, but not least importantly, influence on
the position of migrants within minimum subsistence schemes is exercised
via the provisions concerning the freedom of movement of persons. In
general under EEC law, the right of residence in a foreign Member State
is not subject to the condition that a migrant has sufficient means to
support himself and that he should not become dependent upon social
assistance in his host-state. This infers that persons who are covered by
the EEC-Treaty provisions for the freedom of movement of persons are
no longer affected by disadvantages which follow from the linkage
between the right to minimum subsistence benefits and the legality of
the residence in terms of national immigration law. At first sight there
still seems to be an important hitch in this respect. The Treaty
provisions for the freedom of movement of persons only cover those who
are economically

active, be it as

an employed or as a self-employed

worker, but not those who are economically non-active. The latter are
most likely to become dependent upon minimum subsistence benefits and
they can only rely upon the recently introduced directives relating to
the right of residence for either students (Directive nr. 90/366/EEC),
post-active persons (Directive nr. 90/365/EEC), or other non-active
persons (Directive nr. 90/364/EEC). Unlike the Treaty provisions for the
freedom of movement of persons, these directives do require nationals of
the Member States to have sufficient resources so as to avoid their
becoming dependent upon social assistance during their stay in the hoststate. Nevertheless, the actual state of affairs is that many categories of
non-active persons do not have to rely upon the recently introduced
directives because they are already covered by the protection offered by
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the EEC-Treaty provisions for the freedom of movement of persons;
indeed, as a result of secondary legislation and jurisprudence of the
Court of Justice, the personal coverage of these provisions
has been
considerably widened (to for example, persons looking for employment in
another Member State, family members of workers, part-time workers
whose income falls below the nationally recognized social minimum,
etc.).

Having established that EEC law has an impact upon the position of
migrants in minimum subsistence schemes, the next question is whether
the way in which this influence is exercised is satisfactory. It should be

borne in mind that the influence of EEC law is not

a

result of a

conscious decision of the Community legislator, but rather of a dynamic

development of EEC law, in particular the case law of the Court of
Justice. The Court of Justice is frequently called
upon to realise
concrete solutions in concrete cases on the basis of the sparse criteria
offered by European Community law. The jurisprudence has developed
necessarily 'ad hoc' and has not resulted in separate rules which take
into account the specific character of minimum subsistence schemes and
the position of migrants therein. This means that there is no coherent
and rational scheme for the coordination of minimum subsistence
schemes; on the contrary, the present state of the law is characterized
by lacunae and ambiguities and often irrelevant factors play a crucial
role in the way Community law should be applied. The present situation
calls for action by the Community legislator. Indeed, in 1985
the
Commission made a proposal with regard to the coordination of certain
minimum subsistence benefits. In this proposal criteria were developed
for the application of Regulation (EEC) nr. 1408/71 on minimum
subsistence schemes. In particular, the proposal seeks to exclude such
schemes from the export obligation as laid down in article 10 of this
regulation. However, the proposal of the Commission has not yet
received unanimous support from all the Member States. Nonetheless, the
need for measures in the field of the coordination of minimum subsistence schemes remains urgent.

The European Community is on the verge of creating free movement for
all citizens. In the present state of law large groups of EC-citizens
already enjoy the right to free movement independent of whether the
persons concerned have sufficient resources to maintain themselves.
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Perhaps in the future, the last restrictions which stand in the way of a
true freedom of movement for all citizens will be removed. The
regulation of the position of migrants within minimum subsistence
benefits cannot lag behind. After all, it cannot be accepted that ECcitizens with no or little means may move freely within the territory of
the European Community, while their position within minimum subsistence schemes remains determined by a chaotic combination of national
provisions, international treaties, and rules of Community law, which,
without having been designed for this purpose, have also become
applicable to minimum subsistence schemes. The advance of European
coherent and
integration requires a reflection on the possibilities for a
rational scheme for the coordination of minimum subsistence benefit
schemes. Indeed, such reflection consitutes the main objective of this
study.
2

Scope and structure of the study

The brief description of the objective of this study could raise the
impression that the scope of this work is confined solely to European
Community law. However, this is not the case. The study of the position
of migrants within minimum subsistence schemes is carried out on three
levels, i.e. the level of national law, non-EC international law, and

European Community law.
The position of migrants within minimum subsistence schemes under
national law is studied in order to obtain a picture of the common
elements which characterize this position in a number of EC Member
States. Such a picture will enable us to obtain a better understanding of
the intensity of the influence of European Community law on the
in later stages
position of migrants within minimum subsistence schemes
of the study.
Although a description of non-EC international law does not fit directly
within the objective of this study, it does offer interesting material for
it would not
comparison with regard to European Community law. Indeed,
be justified to describe in extenso the problemes related to the
coordination of minimum subsistence schemes in Community law, without
paying attention to what has been realised earlier in this field within
the framework of the Council of Europe through the European Convention on social and medical assistance. Similarly, it is interesting to
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compare the influence of Regulation (EEC) nr. 1408/71
on the position of
migrants within minimum subsistence schemes with the influence
exercised by similar international coordination instruments.

A description of the position of migrants under European Community law
consitutes the essence of this work. The idea here is to study the
present state of Community law so as to be able to make suggestions for
a more coherent and rational EC system for the coordination of minimum
subsistence benefit schemes.

The study may be divided into five parts, each of which covers one or
more chapters.

The first part (Chapter III) contains an introduction to the legal areas
which are relevant for this study. Thus attention is paid to the concept
of minimum subsistence benefits and European social security
law, as
well as to a number of working hypothesis and definitions which have
been formulated for the purpose of this study.
The second part deals with the position of migrants within minimum subsistence benefit schemes painted in the
triptych of national law, non-EC
international law and European Community law (Chapters IV, V and Vl).
Chapter IV contains a more or less separate study of the national
situations as they exist in four EC Member States, i.e. Belgium,
Germany, the Netherlands and the United Kingdom. A brief description is
given of the various minimum subsistence benefits schemes of these
countries, followed by a study of the way the coverage of these schemes
is delimitated on grounds of the criterion of territoriality and the
criterion of nationality. This study is carried out with the aid of a
model for comparison. Separate attention has
been paid to the position

of persons who are outside national territory and the position of
foreigners who are within the national bounderies. In respect of the
latter point the complex theme of the (reciprocal) relationship between
the right to minimum subsistence benefits and the foreigner's status
under immigration law has also been dealt with.
Chapter V discusses the role of non-EC international law. Firstly,
attention has been paid to the European Convention on social and
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medical assistance. Secondly, there is a discussion of the problems
concerning the position of so called 'mixed benefits' under international
coordination treaties. Lastly, attention is focussed upon the position of
stateless persons and refugees and the influence of other international
treaties.
state of European
Chapter VI contains a description of the present
Community law to the extent that this is relevant for the influence of
European Community law on the position of migrants within minimum
subsistence benefit schemes. A distinction has been made between the
strand of influence exercised through the Community provisions
concerning the right of residence in another Member State on the one
hand and Regulation (EEC) nr. 1408/71 and the prohibition of discrimina-

tion on grounds of nationality on the other hand.
With regard to the influence of Community law concerning the right of
residence in another Member State, a descripten is given of those
categories of persons which are considered to be covered by the Treaty
provisions for the freedom of movement of persons, and the consequences that these provisions have for the requirement under national
immigration law that the persons involved should have sufficient means

without becoming dependent upon national social assistance. Special
attention has been paid to the three newly introduced directives
concerning the right of residence for non-active persons. How do these
directives relate to other provisions concerning the freedom of movement
and which problems exist with regard to the requirement that a person
should have sufficient means, which has been adopted in each of these
directives?

With regard to Regulation (EEC) 1408/71 and the prohibition of
discrimination on grounds of nationality, first of all the material and
personal scope of application of the relevant Community instruments has
been scrutinized. The central question is to what extent the material
scope of application also covers minimum subsistence benefits and to
what extent the personal scope of application covers persons who are
economically non-active. Secondly, there is a description of how the
relevant Community provisions influence the position of migrants within
minimum subsistence benefit schemes under national law, on the one
hand in respect of the application of the criterion of nationality and the
in respect of the
linkage with immigration law and on the other hand
application of the principle of territoriality.
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In all three Chapters a strict distinction has been made between a
description of positive law and a critical analysis of the state of the law
on the basis of personal views and views expressed in legal literature.
Building upon the critical analysis as adopted in Chapter VI, the last
part (Chapter VII) contains a discussion of the possibilities of a more
coherent and rational scheme for the coordination of minimum subsistence benefits. Attention has been paid to both the possibilities of
coordination rules which affect the position of migrants in minimum
subsistence schemes and the possibilities in the field of a intra-state
distribution of the financial burdens which ensue from the granting of
minimum subsistence benefits to migrants. Finally, as a matter of
'excursion', some words have been said about the position of persons
seeking political asylum and of third-country nationals in general.
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IOAW 12, 38, 40, 119, 121, 122, 125, 126, 138, 140, 146, 157, 158, 163,
173,178,187,193,197,219,225,226,378,386,401,420,462

IOAZ 12, 38, 40, 119, 121, 122, 125, 126, 138, 140, 146, 157, 158, 163,
173,178,187,193,197,219,225,226,378,386,401,420

IVBPR 239-241, 443
kandidaat vluchteling 165
kinderbijslag 2, 94, 102, 377, 382, 453
Krankenhilfe 133,149
kroonjurisprudentie 86, 136, 138, 144, 148, 150, 154-156, 164, 175, 176
lex locu laboris 402,406
Maternity Expenses Payment 116
Mehrbedarf 108

middelentoets 33,36-39, 98, 103, 109, 112, 114, 115, 119, 120, 124
123,158,192,322,323,377,336, 388-390, 398, 414, 436, 450
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migratiebeleid 475,476
migratiecriterium 347
migratiegedrag 198, 463
minderhedenbeleid 477
minimumpensioen 18, 69, 299, 301, 307, 325, 328, 472
misbruik 170, 197, 200, 241
National Assistance Act 32

objectieve rechtvaardigingstoets 240, 241, 310, 311, 370
onderhoudsplicht 155
ontheemdingstoelage 381
onvrijwillig werkloze 188

oorlogshandelingen 9,329
openbare orde 66,67,69,235,237,255
passende arbeid 108, 110, 115, 125, 144, 145, 150, 179, 180
personal allowance 115, 116
persons from abroad 136, 172, 214
poor laws 32, 83, 111
premium 115

public funds 172, 173, 184, 186, 187, 190
rechtsonzekerheid 384,422,443
rechtstreekse werking 63,79,234,236,238,403,474
Regelbedarf 108, 170
Regelsatzverordnung 108
regulation 272,330,339,350

repatritringsverbod 207-212, 214
Revenue Minimum d'Insertion 35
ROA 177, 178, 196, 213, 232, 241

RWW 12, 40, 119-121, 124, 136, 138, 140, 141, 144-146, 153, 163, 179,
225,336,419,420

samenstellingsverplichting 378, 460, 461
samenwerkingsovereenkomst 474
Schengen 479
Secretary of State 112-114, 173

settlement 83, 182
SGB 104, 105, 132-134, 142, 143, 160
Sociaal Pensioen 330, 331, 399, 401
sociaaltoerisme 198, 464
Social Security Act 111, 113, 393
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social dumping 57,58,244
Social Fund 111-116, 118, 152, 300, 435
sociale reclassering 350
Sociale Dienst 199
sociale voordelen 11, 32, 251, 317, 349-353, 355, 356, 358, 360, 361,
363,364,374,432,446

Sozialhilfe 30, 102, 103, 107, 109, 132, 133, 139,

143, 146-148, 162,

163,168-171, 184, 186, 199,250,336

Sozialversicherung 46, 102
staatlozen 2, 5, 27, 128, 129, 148, 163, 226-228,242,477,480

stagiaire 264,265,359,360,366
stralkorting 108, 123, 145
student 183, 265, 280, 294, 300, 302, 314, 358, 359, 366

subrogatie 335
subsidiariteit 31, 39, 150, 151
Supplementary Benefit 187, 190
tamils 177
Tegemoetkomingen aan Minder-validen 377
tegemoetkomingen aan gehandicapten 94, 95, 98, 99, 101, 130, 131,
139,140,142,163,218,224,388

terugvordering 158, 159
tijdvakken van wonen 216, 222, 387, 388, 411, 460, 461
toerist 173, 188, 288, 292, 293, 365, 459
TW 38, 119-122, 125, 126, 138, 146, 158, 163, 178, 180, 187, 189, 193,

219,225,378,386,389,401,420,462

tweede generatie 476

uitzetting 4, 86, 87,

137, 172-174, 177, 195, 208, 210, 212, 213, 237,

272,468

unanimiteit 56
Universele Verklaring 233,234
urgent cases 136, 172, 173, 180, 229
verblijfskaart 65, 277, 279, 292, 298, 314

verblijfsrecht 13, 14, 16-21, 27, 87, 175, 181, 183, 188-190, 247, 251,
253-258, 260, 262, 263, 269, 272, 274-276, 279-284, 287, 289-292,
294-300, 302-304, 306-308, 312-314, 348, 358-360,363,366,375,376,
412,417,422,423,427,440,442,463,472

verblijfsvergunning 174, 184, 188, 189, 200, 210, 211, 213, 237, 278,
279
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vergelijkbaarheidstoets 309, 310
verhaal 155, 158, 159, 207, 230, 323, 451
verplaatsingscriterium 416, 417
vestigingsvergunning 182, 188, 212
vluchteling 165, 174, 213, 227-231, 237
Vluchtelingenverdrag 227-230,232,237,480
vreemdelingendienst 175,200
Vreemdelingenwet 128, 136-138, 175-177, 180, 182, 183, 185, 186, 224,
278

werkbereidheidsvereiste 93, 100, 134, 140
werkzoekende 141, 179, 272-277, 282, 358, 365, 391
Wet op het Bestaansminimum 33, 98, 127, 128, 130-132, 282, 334, 335,
355,358

woonlandbeginsel 370, 373, 382, 410, 453

WSW 119, 267WW 54, 125, 189, 197, 225, 335, 378, 404
ziektekostenverzekering 69, 178, 275, 297, 463
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7//
MEDEDELING VOOR ALLE GEBRUIKERS DIE BOEKEN LENEN
NIEUWE REGELING NA VERSTRIJKEN UITLEENTERMIJN

Met ingang van 1 maart 1995 wordt u niet meer schriftelijk er van in kennis gesteld dat
de uitleentermijn van een door u geleend boek is verstreken.

Wanneer u uw boek of boeken niet binnen 10 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn heeft verlengd (indien mogelijk) of heeft ingeleverd, krijgt u een schriftelijke
rappel waarop een boete staat van f 5, = per boek.

Informatie over de nieuwe regeling is te verkrijgen bij de centrale balie op niveau 1 van
de bibliotheek, tel. (013-66)2124.
ELEKTRONISCHE ATTENDERING NA VERSTRIJKEN UITLEENTERMIJN

Studenten en medewerkers KUB zullen vanaf 1 maart 1995 niet meer schriftelijk maar
via E-mail erop geattendeerd worden dat de uitleentermijn van een of meer geleende
boeken is verstreken.
U heeft op de vervaldatum ( =datum van verzenden mailbericht) nog 10 dagen om uw
boek of boeken te verlengen (indien mogelijk) of terug te brengen.
Zoniet, dan volgt een boete van f 5, = per boek.
De elektronische attendering geldt alleen voor medewerkers en studenten KUB.

Externe leners (en ook de interne leners) krijgen m.i.v. 1 maart 1995 bij niet verlengen
of terugbezorgen 10 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn een eerste schriftelijke bericht, dat het geleende boek (of boeken) verlengd of teruggebracht had moeten
zijn. Op deze schriftelijke rappel staat een boete van f 5, = per boek.

ZELF VERLENGEN VAN GELEENDE BOEKEN

Via de Catalogus kunt u zelf boeken reserveren en verlengen.
Verlengen vanuit de Catalogus gaat als volgt:
Toets in:
LNG (leengegevens)
Lenernummer:
Vul in het nummer van KUBkaart of lenerskaart
Naam:
bibliotheek wachtwoord (medewerkers en studenten KUB)
(eerste drie letters van de) achternaam (externe leners)
Geef daarna twee keer (!) Enter
Vervolgens V (verlengen) en volgnummer
INZIEN BOEKEN UIT CENTRAAL BOEKEN MAGAZIJN

Met ingang van 1 maart 1995 kunnen boeken uit het Centraal Boeken Magazijn (CBM)
op niveau 0 van de bibliotheek alleen worden opgehaald en overhandigd na invulling
van het aanvraagbriefje en op vertoon van een geldige KUBkaart of lenerskaart dan weI
door overhandiging van een geldig legitimatiebewijs.
Wilt u boeken uit het CBM lenen vergeet dan niet om ze na ontvangst aan de CBM-balie
zelf te registreren via een van de lendomaten op niveau 1 van de bibliotheek.

Tilburg, februari 1995

Bibliotheek K. U. Brabant

