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Centrale Raad van Beroep 26 juni 2001, 00/3097,
00/2440, 99/4942, 99/4945, 99/4941, 99/4944,
99/4943 en 00/2399 AKW (mrs. Haverkamp, Zwart,
de Vries).

Het uitgangspunt van de koppelingswetgeving stuit
niet op bedenkingen. De gerechtvaardigdheid van de
koppelingswetgeving zoals deze gestalte heeft gekre-
gen in de AKW, gaat in ieder geval ten volle op voor
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gevallen waarin de vreemdeling op of na 1 juli 1998
om toelating verzoekt, maar niet, althans in de visie
van de Raad niet in toereikende mate, voor diegenen
die onder de tot 1 juli 1998 geldende regeling op
reguliere wijze hun verzekeringspositie hebben ver-
worven. De Raad is van oordeel dat het hier niet lou-
ter gaat om een overgangsrechtelijk punt, maar
meent dat bij de beoordeling of het onderhavige
onderscheid gerechtvaardigd is, mede in het licht van
de motieven van de wetgever, betekenis toekomt aan
de feitelijke en juridische positie waarin (een deel
van) de groep die door de regeling wordt getroffen,
ten tijde van de inwerkingtreding van die regeling
verkeert. Aan de hand van de in deze uitspraak ver-
melde feitelijke gegevens moet worden vastgesteld
dat zij, met passieve dan wel actieve instemming van
de Nederlandse overheid, in staat zijn gesteld een
zekere mate van inburgering te verwerven, in casu tot
uiting komend in de verzekering ingevolge de AKW
waarvan op grond van de vermelde feiten aanneme-
lijk is dat zij op ingezetenschap is gebaseerd. De
gevolgen van niet-gelegaliseerd verblijf welke de
koppelingswetgeving bedoelt te voorkomen, zijn hier
reeds ingetreden, zodat hier van een in betekenend
opzicht andere situatie moet worden gesproken dan
die de wetgever kennelijk op het oog heeft gehad.

Art. 1b Vw; art. 6 AKW; art 26 IVBPR;
art. 14 EVRM; art. 3, lid 1 Besluit 3/80

Associatieraad EEG-Turkije; art. 41
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko 

De Sociale Verzekeringsbank (appellant) 
tegen
M.O., N.K., E.S., N.G., A.H., O.J. en H.B. (gedaag-
den), adv. mr. J.W. Bogaardt, mr. D.S. de Ploeg, mr.
A. Barada

en

A.G-Y. (appellante), adv. mr. P.H. Visser
tegen
de Sociale Verzekeringsbank (gedaagde)

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft bij primai-
re besluiten aan gedaagden 1 tot en met 7 en aan
appellante met ingang van het derde kwartaal van
1998 kinderbijslag geweigerd.
De tegen deze besluiten gemaakte bezwaren heeft de
SVB ongegrond verklaard bij besluiten d.dis respec-
tievelijk 19 januari 1999, 20 januari 1999, 17 decem-
ber 1998, 5 januari 1999, 27 januari 1999, 25 novem-
ber 1998, 17 december 1998 en 7 januari 1999.
De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam heeft
bij uitspraken van respectievelijk 27 april 2000
(gedaagde 1) en 4 augustus 1999 (gedaagde 3, 4, 5, 6,
7) de beroepen tegen de besluiten van 19 januari
1999, 17 december 1998, 5 januari 1999, 27 januari

1999 en 25 november 1998 gegrond verklaard en die
besluiten vernietigd. Daarbij zijn tevens griffierecht-
vergoedingen en proceskostenveroordelingen uitge-
sproken. De Arrondissementsrechtbank te Utrecht
heeft bij uitspraak van 20 maart 2000 het beroep van
gedaagde 2 tegen het besluit van 20 januari 1999
gegrond verklaard en dat besluit vernietigd. Ook
hierbij is een griffierechtvergoeding en proceskosten-
veroordeling uitgesproken.
De Arrondissementsrechtbank te Haarlem heeft bij
uitspraak van 7 februari 2000 het beroep van appel-
lante tegen het besluit van 7 januari 1999 ongegrond
verklaard.
De SVB heeft op daartoe aangevoerde gronden hoger
beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtban-
ken Amsterdam en Utrecht. Namens appellante heeft
mr. P.H. Visser, advocaat te Wormerveer, op daartoe
aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de
uitspraak van de rechtbank Haarlem.
In de zaken van gedaagde 1, 3, 4, 5 en 7 is verweer
gevoerd, alsmede in de zaak van appellante, terwijl de
SVB in de zaken van gedaagde 4 en 5 nog desge-
vraagd nadere inlichtingen heeft verstrekt.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft bij brief van 15 december 2000 enkele vragen
van ’s Raads fungerend president betreffende de
zaken van gedaagde 3, 4, 5, 6 en 7 beantwoord.
De gedingen zijn gevoegd behandeld ter zitting van
de Raad, gehouden op 4 april 2001. Namens appel-
lante is daar verschenen mr. Visser, voornoemd.
Namens de SVB zijn verschenen mr. M.A.H. van
Dalen-Van Bekkum en C.J. Siemerink, beiden werk-
zaam bij de SVB. Gedaagden 1, 2, 3 en 6 zijn niet
verschenen, namens gedaagde 4 is verschenen mr.
J.W. Bogaardt, advocaat te Wassenaar, namens
gedaagde 5 is verschenen mr. D.S. de Ploeg, advocaat
te Amsterdam en namens gedaagde 7 is verschenen
mr. A. Barada, advocaat te Amsterdam.

II. MOTIVERING
De Raad gaat bij zijn oordeelsvorming uit van de vol-
gende feiten.
Gedaagde 1 heeft de Marokkaanse nationaliteit en
verblijft sedert 1991 in Nederland. Zij is gehuwd
geweest met een man met de Nederlandse nationali-
teit, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren. Zij
heeft niet gewerkt en ontvangt een uitkering ingevol-
ge de Algemene bijstandswet (Abw). Zij was sinds
1996 in procedure ter verkrijging van een verblijfs-
vergunning, die haar in juli 2000 is verleend.
Gedaagde 2 heeft de Turkse nationaliteit en verblijft
sedert 1988 in Nederland. Met ingang van 31 maart
1998 is aan hem een uitkering ingevolge de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toege-
kend. Vanaf 1994 ontving hij kinderbijslag. Op 22
augustus 1995 heeft hij een aanvraag om een ver-
blijfsvergunning ingediend, die is afgewezen. Het
bezwaar daartegen is ongegrond verklaard en het
beroep daartegen is ongegrond verklaard bij uitspraak
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van 10 juli 1998. Op 2 december 1998 heeft hij nog-
maals een aanvraag om een verblijfsvergunning inge-
diend.
Gedaagde 3 heeft de Surinaamse nationaliteit en ver-
blijft sedert 1993 in Nederland. Hij ontvangt een
Abw-uitkering en was op 1 juli 1998 in procedure ter
verkrijging van een verblijfsvergunning.
Gedaagde 4 heeft de Turkse nationaliteit. Haar echt-
genoot is sedert 1986 in Nederland en heeft hier vanaf
1990 met onderbrekingen arbeid verricht. Op 1 juli
1998 was appellante in procedure ter verkrijging van
een verblijfsvergunning, die haar met ingang van 1
oktober 1999 is verleend op grond van de zogeheten
witte illegalenregeling.
Gedaagde 5 heeft de Marokkaanse nationaliteit en
verblijft sedert 1976 in Nederland. Hij heeft afwisse-
lend gewerkt, maar ontving op 1 juli 1998 een Abw-
uitkering. Op 28 mei 1998 heeft hij een verblijfsver-
gunning aangevraagd, die hem met ingang van 1
oktober 1999 op grond van de zogeheten witte illega-
lenregeling is verleend.
Gedaagde 6 heeft de Nigeriaanse nationaliteit en ver-
blijft, na een eerder verblijf van 1989 tot en met 1993,
vanaf 1995 in Nederland. Op 19 juli 1995 heeft zij
een aanvraag om een vergunning tot verblijf inge-
diend, op welke aanvraag op 1 juli 1998 nog niet was
beslist. Aan haar is inmiddels een verblijfsvergunning
op grond van de witte illegalenregeling verleend.
Gedaagde 7 heeft de Turkse nationaliteit. Hij verblijft
sedert 15 juli 1991 in Nederland en werkt hier vanaf
19 april 1993. Op 30 december 1997 heeft hij een
verblijfsvergunning aangevraagd, op welke aanvraag
op 1 juli 1998 nog niet was beslist. Ook aan hem is
inmiddels een verblijfsvergunning verleend op grond
van de witte illegalenregeling.
Appellante heeft de Turkse nationaliteit en ontvangt
een Abw-uitkering. Zij verblijft sedert augustus 1990
in Nederland en heeft op 4 juli 1996 een verblijfsver-
gunning aangevraagd, op welke aanvraag op 1 juli
1998 nog niet was beslist. 
Aan haar is met ingang van 22 oktober 1999 op grond
van de witte illegalenregeling een verblijfsvergun-
ning verleend.
De rechtbanken hebben het juridische kader van elk
van de bestreden besluiten op juiste wijze als volgt
uiteengezet:
‘Het bestreden besluit berust op de bepalingen van de
zogenaamde Koppelingswet (Stb. 1998, 204), die met
ingang van 1 juli 1998 in werking is getreden. Vanaf
die datum luidt artikel 6 van de AKW als volgt:
1. ‘Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van
deze wet is degene, die
a. ingezetene is;
b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland
in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelas-
ting is onderworpen.
2. Niet verzekerd is de vreemdeling die niet rechtma-
tig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel
1b, aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, uit-
breiding dan wel beperking worden gegeven aan de
kring der verzekerden.
4. Bij een maatregel, als bedoeld in het derde lid, kan
worden afgeweken van het tweede lid ten aanzien
van:
a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid
verrichten, dan wel hebben verricht;
b. vreemdelingen die, na rechtmatig in Nederland
verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 1b,
aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet, tijdig
toelating in aansluiting op dat verblijf hebben aange-
vraagd, dan wel bezwaar hebben gemaakt of beroep
hebben ingesteld tegen de intrekking van het besluit
tot toelating, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of
dat beroep is beslist.’.
Artikel 1b Vw luidt als volgt:
‘Vreemdelingen genieten in Nederland slechts recht-
matig verblijf:
1. op grond van een besluit tot toelating alsmede op
grond van toelating als gemeenschapsonderdaan ten-
zij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een
beperking op grond van een regeling krachtens het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap;
2. op grond van een besluit tot voorwaardelijke toela-
ting;
3. in afwachting op een beslissing op een aanvraag
om toelating, voortgezette toelating daaronder begre-
pen, terwijl ingevolge deze wet dan wel op grond van
een beschikking ingevolge deze wet of op grond van
een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager
achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is
besloten;
4. binnen de termijn bedoeld in artikel 8, eerste lid,
mits voldaan is aan de daar omschreven voorwaar-
den;
5. indien tegen de uitzetting beletselen bestaan vast-
gesteld bij beschikking ingevolge deze wet.’.
De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het
derde en vierde lid van artikel 6 AKW betrof ten tijde
hier van belang KB 164. De artikelen 9a en 9b van
KB 164 luidden als volgt:
“Art. 9a – 1. Verzekerd op grond van de volksverze-
keringen is de in Nederland wonende vreemdeling
die, na rechtmatig in Nederland verblijf te hebben
gehouden in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1,
van de Vreemdelingenwet:
a. voor de beëindiging van dat verblijf een aanvraag
heeft ingediend om voortgezette toelating, of
b. binnen de termijn, genoemd in de artikelen 30,
derde lid, of 33c van de Vreemdelingenwet, of, buiten
die termijn, in geval artikel 6:11 van de Algemene
wet bestuursrecht toepassing heeft gevonden,
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld
tegen de intrekking van de toelating in de zin van arti-
kel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet.
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2. De verzekering op grond van het eerste lid eindigt
zodra:
a. onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het
beroep is beslist, of
b. de uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij
die uitzetting ingevolge de Vreemdelingenwet of op
grond van een rechterlijke beslissing achterwege
dient te blijven.
Art. 9b – 1. Verzekerd op grond van de volksverzeke-
ringen is de vreemdeling die rechtmatig verblijf
houdt in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 2, 3, 4
of 5, van de Vreemdelingenwet indien hij in overeen-
stemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in
dienstbetrekking verricht uit hoofde waarvan hij aan
de loonbelasting onderworpen is.
2. De vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, blijft
verzekerd op grond van de volksverzekeringen indien
hij uit hoofde van het verrichten van arbeid als
bedoeld in het eerste lid, recht heeft op betaling van
loon als bedoeld in artikel 629, van Boek 7, van het
Burgerlijk Wetboek, of recht heeft op een uitkering
op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, alsmede
indien de arbeid, bedoeld in het eerste lid, tijdelijk is
onderbroken als gevolg van betaald verlof, staking of
uitsluiting.”.
Aldus wordt in artikel 1b Vw een limitatieve opsom-
ming gegeven van gevallen waarin van een vreemde-
ling kan worden gezegd dat hij rechtmatig in
Nederland verblijft. Volgens artikel 6, tweede lid,
AKW, is van de rechtmatig in Nederland verblijven-
de vreemdelingen alleen de vreemdeling als bedoeld
in artikel 1b, sub 1 Vw rechtstreeks verzekerd. De
categorieën van rechtmatig in Nederland verblijvende
vreemdelingen, genoemd sub 2 tot en met 5 van arti-
kel 1b Vw, zijn, ingevolge KB 164, alleen onder
nadere voorwaarden verzekerd. Aldus is een wettelijk
systeem in het leven geroepen, waarin sommige cate-
gorieën vreemdelingen weliswaar rechtmatig in
Nederland verblijf genieten (als bedoeld in artikel 1b
Vw), doch nochtans niet verzekerd zijn ingevolge de
AKW.’.
Tussen partijen is niet in geschil, en ook de Raad gaat
er vanuit, dat gedaagden en appellante ingevolge dit
samenstel van Nederlandse nationale formele en
materiële rechtsregels op de in dit geding relevante
peildatum 1 juli 1998, niet verzekerd zijn ingevolge
de AKW, aangezien zij in afwachting waren van een
beslissing op hun eerste aanvraag om een vergunning
tot verblijf, welke beslissing zij in Nederland moch-
ten afwachten. De rechtmatigheid van hun verblijf in
Nederland was daarmee gebaseerd op artikel 1b, aan-
hef en onder 3 Vw, terwijl aan de voorwaarden voor
verzekering van het KB 164 niet was voldaan.
In hoger beroep is primair aan de orde de vraag of de
uitsluiting van de verzekering ingevolge de AKW van
een vreemdeling die valt onder de werking van artikel
6, tweede lid, van de AKW en die niet verzekerd kan

worden geacht op grond van artikel 9a of 9b van KB
164, maar die nochtans rechtmatig in Nederland ver-
blijft omdat hij onder de categorie valt als omschreven
in artikel 1b, aanhef en onder 3 van de Vw, kan worden
aangetast door de non-discriminatiebepalingen als neer-
gelegd in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inza-
ke burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en arti-
kel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
(EVRM), dan wel door het voorschrift van gelijke
behandeling naar nationaliteit van artikel 3, eerste lid,
van Besluit 3/80 van de Associatieraad EG-Turkije van
19 september 1980 (nader: Besluit 3/80), respectieve-
lijk artikel 41, eerste lid van de Samenwerkingsover-
eenkomst tussen de EG en Marokko (nader: de Samen-
werkingsovereen-komst). 
De rechtbank te Amsterdam heeft die vraag waar
deze de toetsing aan artikel 26 IVBPR betreft, beves-
tigend beantwoord in de zaken van gedaagde 1, 3 en
6. In de zaken van gedaagde 4 en 7 heeft die recht-
bank met gelijkluidend resultaat, evenals de recht-
bank te Utrecht in de zaak van gedaagde 2, de uit-
sluiting van de verzekering getoetst aan artikel 3, eer-
ste lid van Besluit 3/80, terwijl in de zaak van
gedaagde 5 de rechtbank te Amsterdam wederom met
hetzelfde resultaat heeft getoetst aan artikel 41, eerste
lid, van de Samenwerkingsovereenkomst.
In het geding van appellante heeft de rechtbank te
Haarlem de uitsluiting van de AKW-verzekering niet
in strijd geacht met artikel 26 IVBPR, artikel 14
EVRM jo. artikel 1 van het Eerste Protocol bij dat
verdrag, artikel 3, eerste lid, van Besluit 3/80 of het
Europees Verdrag betreffende sociale en medische
bijstand (EVSMB).
Bij de toetsing aan artikel 26 IVBPR heeft de recht-
bank te Amsterdam overwogen dat ‘het hierboven
weergegeven samenstel van bepalingen (lees: van de
koppelingswetgeving) een direct onderscheid naar
nationaliteit in het leven roept’. De SVB heeft dit be-
streden en gesteld dat van een onderscheid naar ver-
blijfsstatus moet worden gesproken.
De Raad is, evenals in zijn heden gewezen uitspraken
betreffende de toepassing van de Koppelingswet in
het kader van de Algemene bijstandswet en de werk-
nemersverzekeringswetten van oordeel dat bij wetge-
ving als de onderhavige, waarbij aan vreemdelingen
onder bepaalde voorwaarden rechten worden ver-
leend, c.q. onthouden, welke aan Nederlandse onder-
danen zonder die voorwaarden worden toegekend,
primair een onderscheid naar nationaliteit aan de orde
is dat als zodanig binnen de werkingssfeer van artikel
26 IVBPR valt. Het gaat hier immers steeds om de
vraag onder welke omstandigheden en in welke mate
het gerechtvaardigd is een niet-Nederlander anders te
behandelen dan een Nederlander. Dat uit de toepas-
sing van de regeling voortvloeit dat bepaalde catego-
rieën vreemdelingen niet anders worden behandeld
dan Nederlanders, doet niet af aan het nationaliteitge-
bonden karakter van het onderscheid.
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De koppelingswetgeving introduceert in de AKW
ingaande 1 juli 1998, kort gezegd, het vereiste van
een toegekende verblijfstitel om als verzekerde te
worden aangemerkt. 
Voor deze vorm van onderscheid op zich (tussen Ne-
derlanders en vreemdelingen met verblijfstitel ener-
zijds en vreemdelingen zonder zodanige titel ander-
zijds) acht de Raad een toereikende rechtvaardiging
aanwezig.
Daarbij stelt de Raad voorop dat een staat, binnen de
grenzen van zijn verplichtingen die uit de op dit punt
geldende supra- en internationale regelingen voort-
vloeien, vrij is in het vaststellen van de voorwaarden
waaronder vreemdelingen tot zijn grondgebied worden
toegelaten. Eveneens is aanvaardbaar dat gelegaliseer-
de toelating als vereiste geldt voor deelname aan het
stelsel van sociale verzekering, zoals in casu de verze-
kering ingevolge de AKW, welke immers kan worden
gezien als een element van de deelname aan het maat-
schappelijk leven van de staat tot welks grondgebied
de betrokkene wenst te worden toegelaten. 
Hierbij sluit aan de doelstelling van de koppelings-
wetgeving zoals deze in de wetsgeschiedenis is neer-
gelegd, te weten het wegnemen van de mogelijkheid
om ondanks het ontbreken van een verblijfstitel aan-
spraak te maken op uitkeringen en verstrekkingen,
hetgeen immers een aanzet kan vormen tot de voort-
zetting van, in beginsel, wederrechtelijk verblijf en
uiteindelijk kan leiden tot een vorm van schijnlegali-
teit wat de verblijfspositie betreft; dit mede ter onder-
steuning van een consistent vreemdelingenbeleid, dat
onder meer tot doel heeft degenen die geen toelating
verkrijgen het land te doen verlaten. 
Het uitgangspunt van de koppelingswetgeving stuit
wat zijn doelstelling en gehanteerd middel betreft bij
de Raad dan ook in het algemeen niet op bedenkin-
gen.
Dit geldt ook voor de toepassing van het koppelings-
beginsel op de categorie vreemdelingen als bedoeld
onder 3 van artikel 1b van de Vw, hierboven geci-
teerd. Ook binnen het hierboven omschreven kader is
het goed denkbaar, en onder zekere omstandigheden
uit humanitaire overwegingen wellicht geboden, dat
een vreemdeling in staat wordt gesteld de beslissing
op zijn verzoek om toelating in Nederland af te wach-
ten, zonder dat noodzakelijkerwijs aan dat rechtmati-
ge verblijf de rechtsposities worden gekoppeld die
aan een volkomen gelegaliseerd verblijf zijn verbon-
den. De alsdan ontstane frictie tussen rechtmatig ver-
blijf en de belemmering om bestaansmiddelen te ver-
werven, kan worden opgelost door op die situatie toe-
gesneden maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld
omschreven in artikel 8c Vw.
Uitgaande van de hierboven geschetste benadering
ziet de Raad ook geen plaats voor het oordeel dat de
op 1 juli 1998 in werking getreden regels in strijd
zouden zijn met de voorschriften van gelijke behan-
deling naar nationaliteit van Besluit 3/80 en de
Samenwerkingsovereenkomst, al aangenomen dat

deze regelingen van toepassing zouden zijn op niet
door middel van een verblijfstitel toegelaten Turkse,
respectievelijk Marokkaanse onderdanen. Aan deze
regelingen op zich kunnen deze onderdanen immers
geen recht op verblijf ontlenen, en in de rechtspraak
van het Hof van Justitie van de EG vindt de Raad
geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de in
Nederland verblijvende Turk of Marokkaan die enkel
om toelating heeft verzocht, reeds op die grond aan-
spraak op gelijke behandeling met Nederlanders zou
kunnen maken.
Thans mede in ogenschouw nemend de feiten en
omstandigheden van de onderhavige gedingen moet
de Raad constateren dat de gerechtvaardigdheid van
de koppelingswetgeving zoals deze gestalte heeft
gekregen in de AKW, in ieder geval ten volle opgaat
voor gevallen waarin de vreemdeling op of na 1 juli
1998 om toelating verzoekt, maar niet, althans in de
visie van de Raad niet in toereikende mate, voor die-
genen die onder de tot 1 juli 1998 geldende regeling
op reguliere wijze hun verzekeringspositie hebben
verworven. 
Anders dan door de SVB is betoogd, is de Raad van
oordeel dat het hier niet louter gaat om een over-
gangsrechtelijk punt, maar meent hij dat bij de beoor-
deling of het onderhavige onderscheid gerechtvaar-
digd is, mede in het licht van de hierboven – kort –
geschetste motieven van de wetgever, betekenis toe-
komt aan de feitelijke en juridische positie waarin
(een deel van) de groep die door de regeling wordt
getroffen, ten tijde van de inwerkingtreding van die
regeling verkeert.
Ten aanzien van de categorie waartoe alle betrokke-
nen in de onderhavige procedures behoren geldt het
volgende. Aan de hand van de in deze uitspraak ver-
melde feitelijke gegevens moet worden vastgesteld
dat zij, met passieve dan wel actieve instemming van
de Nederlandse overheid, in staat zijn gesteld een
zekere mate van inburgering te verwerven, in casu tot
uiting komend in de verzekering ingevolge de AKW
waarvan op grond van de vermelde feiten aanneme-
lijk is dat zij op ingezetenschap is gebaseerd. De
gevolgen van niet-gelegaliseerd verblijf welke de
koppelingswetgeving bedoelt te voorkomen, zijn hier
reeds ingetreden, zodat hier van een in betekenend
opzicht andere situatie moet worden gesproken dan
die de wetgever kennelijk op het oog heeft gehad.
Voorts blijkt uit de feiten dat van een geschikt en
noodzakelijk middel om het gestelde doel te bereiken
moeilijk kan worden gesproken, nu in zes van de acht
berechte gevallen in oktober 1999 juist op grond van
de in het verleden opgebouwde positie alsnog een
verblijfstitel is verstrekt.
Naar het de Raad voorkomt, bestaat ten aanzien van
deze gevallen onvoldoende grond om de verworven
rechtspositie op andere wijze te beëindigen dan als
voorzien in artikel 1b sub 3 Vw, te weten eerst wan-
neer sprake is van een negatieve beslissing op het ver-
zoek om toelating. 
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De Raad merkt tenslotte op dat zijn oordeel niet
anders zou luiden bij toepasselijkheid van artikel 14
van het EVRM juncto artikel 1, eerste lid, van het
Eerste Protocol bij dat Verdrag.
Uit het voorgaande volgt dat de hoger beroepen van
de SVB niet kunnen slagen. (...) Tevens zal de SVB
worden veroordeeld tot betaling van de kosten die
gedaagden 1 t/m 7 in verband met het beroep redelij-
kerwijs hebben moeten maken. (…) In de zaken van
gedaagde 2 en 6 is de Raad niet gebleken van voor
vergoeding in aanmerking komende proceskosten.
Het hoger beroep van appellante slaagt. De aangeval-
len uitspraak van de rechtbank Haarlem alsmede het
besluit van 7 januari 1999 dienen te worden vernie-
tigd. (…) Tevens zal de SVB worden veroordeeld tot
betaling van de proceskosten van appellante (…).
(Volgt bevestiging van de aangevallen uitspraken in
de zaken van gedaagden 1 t/m 7 en gegrondverklaring
van het beroep en vernietiging van de aangevallen
uitspraak en het bestreden besluit in de zaak van
appellante; red.)

Noot
1. De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 juni
2001 een aantal uitspraken gedaan betreffende de toe-
passing van de Koppelingswet in het kader van de
werknemersverzekeringen (00/4666 ALGEM, te vin-
den via www.rechtspraak.nl onder ELRO-nummer:
AB2323), de Algemene Bijstandswet (99/2382
NABW, ELRO-nummer: AB2276, zie ook NAV
2001/314 en 99/2787 NABW, ELRO-nummer:
AB2277) en de Algemene Kinderbijslagwet. Deze
laatste uitspraak is hier opgenomen, omdat daarin alle
relevante elementen van de andere uitspraken ook
zijn terug te vinden. De formuleringen in de verschil-
lende uitspraken zijn voor wat betreft de kernoverwe-
gingen vrijwel identiek. De hier opgenomen uitspraak
bevat het oordeel van de Centrale Raad in het hoger
beroep dat onder andere was ingesteld tegen een aan-
tal uitspraken van de rechtbank Amsterdam 4 augus-
tus 1999, waarvan er één is gepubliceerd in RV 1999,
78. De Centrale Raad maakt net als de rechtbank
Amsterdam een onderscheid tussen enerzijds vreem-
delingen die op of na 1 juli 1998 (datum inwerking-
treding Koppelingswet) een verzoek om toelating
doen of hebben gedaan en anderzijds diegenen die
onder de tot 1 juli 1998 geldende regeling op regulie-
re wijze hun verzekeringspositie hebben verworven.
De uitsluiting van de eerste groep, zoals deze gestal-
te heeft gekregen in de AKW (maar ook in de Abw en
de werknemersverzekeringen) is volgens de Centrale
Raad ten volle gerechtvaardigd. Ten aanzien van de
tweede groep is dat echter niet het geval. Ten aanzien
van de vreemdelingen in de onderhavige procedures
geldt volgens de Centrale Raad dat zij, met passieve
dan wel actieve instemming van de Nederlandse
overheid, in staat zijn gesteld een zekere mate van
inburgering te verwerven, tot uiting komend in de

verzekering ingevolge de AKW (of in het langdurig
verrichten van werkzaamheden in loondienst hier te
lande, met daaraan verbonden de verzekering inge-
volge de werknemersverzekeringen). In de uitspraken
met betrekking tot de Abw gebruikt de Centrale Raad
hier de formulering dat de Nederlandse overheid hun
verblijf reeds mogelijk heeft gemaakt door aan hen
bijstand te verlenen en hen aldus onder hetzelfde uit-
keringregime als Nederlanders en daarmee gelijkge-
stelde vreemdelingen te brengen. De gevolgen van
niet-gelegaliseerd verblijf welke de koppelingswetge-
ving bedoelt te voorkomen zijn hierdoor reeds inge-
treden, zodat hier van een in betekenend opzicht
andere situatie moet worden gesproken dan die de
wetgever kennelijk op het oog heeft gehad. Er bestaat
ten aanzien van deze gevallen volgens de Centrale
Raad onvoldoende grond om de verworven rechtspo-
sitie op andere wijze te beëindigen dan als voorzien in
artikel 1b sub 3 Vw, te weten eerst wanneer sprake is
van een negatieve beslissing op het verzoek om toe-
lating.
Beëindiging van kinderbijslaguitkering, bijstandsuit-
kering en verzekering voor de werknemersverzeke-
ring, ontstaan voor 1 juli 1998 kan voor de categorie
vreemdelingen die na 1 juli 1998 op grond van artikel
1b sub 3 Vw hier verbleef of verblijft, de toets van
artikel 26 IVBPR dus niet doorstaan. De Centrale
Raad benadrukt evenwel dat het uitgangspunt van de
koppelingswetgeving wat zijn doelstelling en gehan-
teerd middel betreft in het algemeen niet op beden-
kingen stuit. Dat betekent dat de Centrale Raad er
mee instemt dat de toegang tot sociale zekerheid als
een instrument van het migratiebeleid wordt gehan-
teerd.
2. Voor de rechtbank Amsterdam was niet doorslag-
gevend welke non-discriminatiebepaling of welk
voorschrift van gelijke behandeling nu precies van
toepassing was. De rechtbank benaderde de toelaat-
baarheid van de Koppelingswet op exact gelijke
wijze, of er nu getoetst werd aan artikel 26 IVBPR,
artikel 8 EVSZ, artikel 14 EVRM, artikel 3 Besluit
3/80 Associatieraad EEG-Turkije of artikel 41
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko. De
Centrale Raad maakt in de hier opgenomen uitspraak
en in de uitspraak over de uitsluiting van de werkne-
mersverzekeringen juist wel een onderscheid naar
toetsing aan artikel 26 IVBPR enerzijds en toetsing
aan de andere gelijke behandelingsvoorschriften
anderzijds. 
Volgens de Centrale Raad is er geen plaats voor een
oordeel dat de Koppelingswetgeving in strijd zou zijn
met de voorschriften van gelijke behandeling naar
nationaliteit van artikel 3, lid 1 Besluit 3/80 van de
Associatieraad EEG-Turkije en artikel 41, lid 1
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko. Dit
geldt dus ook voor diegenen die onder de tot 1 juli
1998 geldende regeling op reguliere wijze hun verze-
keringspositie hadden verworven. Ter onderbouwing
lijkt de Centrale Raad eerst te suggereren dat deze
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regelingen wellicht niet van toepassing zijn op niet
met een verblijfstitel toegelaten Turkse of Marok-
kaanse onderdanen. Noch deze verdragsbepalingen,
noch de rechtspraak van het Hof van Justitie EG bie-
den volgens mij echter enige grond voor deze sug-
gestie (zie hierover verder mijn commentaar onder
rechtbank Den Haag 26 juli 2000, JV 2000, 208). 
Vervolgens stelt de Centrale Raad dat er in de juris-
prudentie van het Hof van Justitie EG geen aankno-
pingspunten zijn voor het oordeel dat de in Nederland
verblijvende Turk of Marokkaan die enkel om toela-
ting heeft verzocht, reeds op die grond aanspraak op
gelijke behandeling met Nederlanders zou kunnen
maken. Maar deze stelling is ook omkeerbaar. De
jurisprudentie van het Hof van Justitie EG biedt
namelijk tot nu toe ook geen aanknopingspunten voor
de stelling dat in Nederland verblijvende Turken of
Marokkanen die enkel om toelating hebben verzocht,
géén aanspraak op gelijke behandeling kunnen
maken. In het arrest Sürül (4 mei 1999, RV 1999, 77)
overweegt het Hof dat er sprake is van discriminatie
wanneer een lidstaat van een Turkse onderdaan die
binnen de werkingssfeer van Besluit 3/80 valt, ver-
langt dat hij over een bepaald type verblijfstitel
beschikt om in aanmerking te komen voor een uitke-
ring als de in het geding zijnde, terwijl van onderda-
nen van die lidstaat een dergelijk document niet
wordt verlangd (r.o. 103). En aangezien er in die zaak
geen argumenten naar voren waren gebracht die dit
verschil in behandeling objectief konden rechtvaardi-
gen, was een dergelijke discriminatie onverenigbaar
met Besluit 3/80, aldus het Hof (zie r.o.104).
Consistenter is dan ook de redenering van de recht-
bank Amsterdam van 4 augustus 1999 (RV 1999, 78)
waar ter beoordeling van strijd met besluit 3/80 en de
Samenwerkingsovereenkomst met Marokko het door
de Koppelingswet gemaakte onderscheid als onder-
scheid naar nationaliteit werd aangemerkt, maar de
rechtbank tevens onderzocht of en oordeelde dat dit
onderscheid gerechtvaardigd kon worden.
Of een dergelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is,
staat overigens nog ter discussie. In het dictum van
het arrest Sürül waarin het Hof van Justitie EG aan-
geeft dat een onder deze bepaling vallende Turks
onderdaan in de lidstaat van ontvangst recht op een
uitkering van sociale zekerheid heeft op grond van de
wetgeving van die lidstaat onder dezelfde voorwaar-
den als onderdanen van de betrokken lidstaat, spreekt
het Hof over Turkse onderdanen aan wie de lidstaat
het heeft toegestaan op zijn grondgebied te verblijven
en niet over vreemdelingen die zijn toegelaten op zijn
grondgebied. Mag je vreemdelingen die onder de
werking van het gemeenschapsrecht vallen en aan
wie het toegestaan is op het grondgebied van een lid-
staat te verblijven op het terrein van sociale zekerheid
anders behandelen? Wellicht was het beter geweest
om op dit punt prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie EG te stellen in plaats van op deze toch onbe-
vredigende wijze de deur dicht te doen (zie in dit ver-

band ook de noot van Keunen in RSV 2001, 216).
3. De Centrale Raad gaat ervan uit dat bij wetgeving
als de Koppelingswet, waarbij aan vreemdelingen
onder bepaalde voorwaarden rechten worden ver-
leend, c.q. onthouden, welke aan Nederlandse onder-
danen zonder die voorwaarden worden toegekend
primair een onderscheid naar nationaliteit aan de orde
is. De Centrale Raad volgt hiermee net als de recht-
bank Amsterdam de lijn van het Hof van Justitie EG
(onder andere verwoord in de arresten Sala (12 mei
1998, RV 1998, 79) en Sürül (4 mei 1999, RV 1999,
77) dat onderscheid naar verblijfsstatus direct onder-
scheid naar nationaliteit oplevert (zie ook mijn com-
mentaar op dit punt onder president rechtbank Den
Haag 7 oktober 1998, RV 1998, 82).
4. Wat betreft de toepasselijkheid van de non-discri-
minatiebepaling van artikel 14 EVRM jo artikel 1
Eerste Protocol merkt de Centrale Raad enkel op dat
zijn oordeel niet anders zou luiden. Deze zeer sum-
miere beschouwing doet naar mijn mening geen recht
aan het oordeel van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens in het Gaygusuz-arrest (EHRM
16 september 1996, RV 1996, 86). In dit arrest stelde
het EHRM aan een verschil in behandeling op grond
van nationaliteit op het terrein van sociale zekerheid
juiste hoge eisen: alleen ‘very weighty reasons’ (zeer
gewichtige redenen) kunnen voldoende rechtvaardi-
ging vormen. Zeker nu de Centrale Raad het door de
Koppelingswet geïntroduceerde onderscheid expli-
ciet als direct onderscheid naar nationaliteit aan-
merkt, betekent dit volgens mij dat er ook zware eisen
aan de mogelijke rechtvaardigingsgronden moeten
worden gesteld. De Centrale Raad laat nergens blij-
ken voor de toepasselijkheid van artikel 14 EVRM
een dergelijk toetsingscriterium te hebben gebruikt.
5. De Minister van SZW heeft op 2 augustus 2001
een circulaire (kenmerk 132/AB/01/49962, zie PS
Documenta 2001, p. 1764) aan de gemeentebesturen
verzonden inzake de gevolgen van deze uitspraken
van de Centrale Raad voor de uitvoering van de
Algemene Bijstandswet. Het LISV heeft op 7 novem-
ber 2001 in dit kader een instructie gestuurd aan de
uitvoerders van de werknemersverzekeringen (zie
Migrantenrecht 2001, p. 325-326).
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