
betekenis hieraan moet worden toegekend. Van een
ingrijpende verduidelijking laat staan vernieuwing van
het beleid is in elk geval geen sprake.
5. Een andere uitspraak in het afgelopen jaar die ik in
dit verband zou willen vermelden is: Rechtbank
Amsterdam, 11 januari 2000, AWB 99/4783, gepubli-
ceerd in JB Jaargang 7 nr. 11 – vrijdag 2 juni 2000. In
verband met een aanvraag verblijfsvergunning bij
echtgenote werd het middelenvereiste getoetst bij de
eigenaresse van een eenmanszaak bestaande uit een
stomerij en een kledingreparatiebedrijf. Volgens jus-
titie kon eiseres alleen bewijs leveren door een belas-
tingaanslag en een door een accountant goedgekeur-
de balans en winst en verliesrekening te produceren.
De rechter verwierp die stelling, omdat een dergelij-
ke bewijslast niet op voor de vreemdeling kenbare
wijze in het beleid was neergelegd. ‘Uit een oogpunt
van rechtszekerheid is het immers voor de aanvrager
van belang te weten aan welke vereisten zijn aan-
vraag om een vergunning tot verblijf concreet moet
voldoen’. Deze uitspraak is in lijn met RV 99, 76; zie
in dit verband ook mijn noot aldaar. Voorts hield de
rechter in deze zaak in een opvallende overweging
rekening met het feit, dat ‘een kader van beleidsre-
gels’ ontbreekt waarin rekening wordt gehouden met
de bijzondere omstandigheden van startende onder-
nemers. Wellicht kan hieraan in het vervolg tegemoet
gekomen worden indien justitie zou accepteren dat in
die gevallen vooralsnog kan worden volstaan met het
overleggen van het in de nieuwe Vreemdelingencir-
culaire genoemde ondernemingsplan. 
6. Vermeldenswaard is ook rechtbank Amsterdam, 26
oktober 2000, AB 99/5404 VRWET , werd de buiten
behandelingstelling van een aanvraag bij partner
onrechtmatig geoordeeld. De referent had op dezelfde
dag een aanvraag om een verblijfsvergunning voor
arbeid als zelfstandige had ingediend en was niet in
staat geweest om binnen 10 weken een reeks beschei-
den (uittreksel Handelsregister, IB-60, jaaropgaven
van de laatste drie jaren, tussenbalans huidige boek-
jaar, eindbalans, verlies en winstrekening van de laat-
ste drie jaren!) over te leggen om zijn bestaansmidde-
len aan te tonen. Verweerder had niet zonder nader
onderzoek naar de termijnoverschrijding de buiten
behandelingstelling kunnen handhaven.
7. De onderhavige uitspraak is ook gepubliceerde in
JV 00/16-39.

TB
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Rechtbank Zwolle 7 maart 2000, AWB99/6199 (mrs.
Moorman, Hesseling en Van Arem).

Weigering verzekering voor werknemersverzekerin-

gen van Marokkaanse vreemdeling die na 1 juli 1998
zonder tewerkstellingsvergunning arbeid in dienstbe-
trekking heeft verricht. Toepassing van de betreffende
bepalingen van de Koppelingswet leidt in dit geval tot
ongelijke behandeling op grond van nationaliteit,
hetgeen in strijd is met artikel 41, eerste lid, van de
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko. Voor
een Marokkaans onderdaan is het, anders dan voor
een Nederlander, om als verzekerde voor de werkne-
mersverzekeringen te worden aangemerkt, niet vol-
doende dat hij in legaal in Nederland verblijft en
arbeid in dienstbetrekking verricht. Aan hem wordt
als extra eis gesteld dat hij die arbeid verricht in
overeenstemming met de WAV. Dit is ongelijke behan-
deling op grond van nationaliteit Aangezien hier
sprake is van direct onderscheid op grond van natio-
naliteit, al is het niet expressis verbis, is de vraag
naar eventuele rechtvaardigingsgronden voor dit
onderscheid niet aan de orde.

Art. 1b Vw 1965; art. 41, lid 1
Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marokko

A. (eiser), adv. mr. C.F.M. Raaijmakers
tegen 
Landelijk instituut sociale verzekeringen (verweerder)

III. DE FEITEN EN HET VERLOOP VAN DE PRO-
CEDURE
Eiser heeft de Marokkaanse nationaliteit. Hij verblijft
sedert […] februari 1992 in Nederland. Op […] janu-
ari 1994 is hij in het huwelijk getreden met mevrouw
[echtgenote]. Aan eiser is hierna in verband met dit
huwelijk een vergunning tot verblijf verleend.
Ingevolge deze vergunning was het eiser vrij toege-
staan in Nederland arbeid te verrichten. Medio 1997
zijn eiser en zijn echtgenote wegens ontwrichting van
hun huwelijk uit elkaar gegaan en is het huwelijk ont-
bonden. Op 20 oktober 1997 heeft eiser een aanvraag
ingediend om verlening van een vergunning tot ver-
blijf, met als doel: voortgezet verblijf in Nederland na
verbreking van het huwelijk met [echtgenote]. Bij
beschikking van 13 juli 1998 heeft de staatssecretaris
van justitie (verder te noemen: de staatssecretaris) dat
verzoek afgewezen. De staatssecretaris heeft voorts
bepaald dat uitzetting gedurende de periode dat het
bezwaar aanhangig is, niet achterwege zal blijven.
Tegen deze beschikking is bezwaar aangetekend. Eiser
is ingaande 22 juli 1998 werkzaamheden in loondienst
gaan verrichten bij [werkgever] (verder te noemen:
werkgever) h.o.d.n. [handelsnaam] te [vestigingsplaats
bedrijf]. Bij verzoekschrift van 15 januari 1999 heeft
eiser de president van de rechtbank te Haarlem ver-
zocht bij wijze van voorlopige voorziening over te
gaan tot schorsing van de beslissing van de staatsse-
cretaris om uitzetting niet achterwege te laten, totdat
op het tegen die beslissing gerichte bezwaarschrift is
beslist. In zijn uitspraak van 1 juli 1999 (verzonden 7
juli 1999) heeft de fungerend president van de recht-
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bank ’s-Gravenhage (zitting houdend te Haarlem) het
verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen en
bepaald dat eiser de beslissing op zijn bezwaarschrift in
Nederland mag afwachten. Bij beslissing van 9 novem-
ber 1998 had verweerder inmiddels op grond van de op
1 juli 1998 in werking getreden Koppelingswet gecon-
cludeerd dat eiser vanwege het ontbreken van de recht-
matigheid van zijn verblijf in Nederland, dan wel het
verrichten van arbeid zonder dat aan de voorwaarden
van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) is voldaan,
met ingang van 22 juli 1998 niet verzekerd is voor de
Ziektewet, de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet
en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(verder te noemen: de werknemersverzekeringen).
Namens eiser is op 20 november 1998 tegen deze
beslissing een bezwaarschrift ingediend. Bij besluit van
8 juli 1999 heeft verweerder dat bezwaarschrift onge-
grond verklaard. Namens eiser is tegen dat besluit
beroep ingesteld, waarna verweerder een verweer-
schrift heeft ingediend.

IV. MOTIVERING
In geschil is de vraag of verweerder terecht en op
goede gronden zijn besluit heeft gehandhaafd dat
eiser ter zake van zijn op 22 juli 1998 aangevangen
arbeid in dienstbetrekking niet verzekerd is voor de
werknemersverzekeringen. Verweerder heeft dat
besluit doen steunen op de overweging dat de
Koppelingswet tot deze conclusie noopt, aangezien er
nog niet definitief was beslist op eisers verzoek tot
vergunning voor voortgezet verblijf en eisers werkge-
ver niet over een tewerkstellingsvergunning beschik-
te. Het beroep dat eiser doet op het Europees Verdrag
inzake sociale en medische bijstand (EVSMB) kan
hem niet kan baten aangezien dat verdrag niet van
toepassing is op sociale verzekeringswetten. Ook het
beroep op artikel 8 van het Europees Verdrag inzake
sociale zekerheid (EVSZ) kan niet slagen omdat,
anders dan rechtmatig in Nederland verblijvenden,
degenen wier verblijf gedoogd wordt geen aanspra-
ken aan dit verdrag kunnen ontlenen. Eiser heeft
daartegen als meest verstrekkende grief aangevoerd
dat de Koppelingswet in zijn geval geen toepassing
kan vinden omdat het bepaalde in die wet in strijd is
met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Marokko (Pb L264 d.d. 27 september
1978, verder te noemen: de Samenwerkingsovereen-
komst) en meer in het bijzonder met artikel 41, eer-
ste lid van die overeenkomst. De rechtbank zal eerst
deze grief bespreken. Artikel 41, eerste lid van de
Samenwerkingsovereenkomst luidt: ‘Behoudens het
bepaalde in de onderstaande leden vallen de werkne-
mers van Marokkaanse nationaliteit en de bij hen
woonachtige gezinsleden op het gebied van de socia-
le zekerheid onder een regeling die wordt geken-
merkt door het ontbreken van elke discriminatie op
grond van nationaliteit tussen deze werknemers en
de eigen onderdanen van de Lid-Staten waar zij

werkzaam zijn.’ De volgende leden van artikel 41
brengen geen beperking aan op het in het eerste lid
bepaalde. Eiser is op 22 juli 1998 arbeid in dienstbe-
trekking gaan verrichten en uit dien hoofde werkne-
mer in de zin van de Samenwerkingsovereenkomst.
Hij bezit de Marokkaanse nationaliteit en valt der-
halve onder de personele werkingssfeer van de
Samenwerkings-overeenkomst. Eiser verbleef ten
tijde van het bestreden besluit rechtmatig in
Nederland op grond van het bepaalde in artikel 1b,
aanhef en onder 3 van de Vreemdelingenwet, aange-
zien bij uitspraak van de fungerend president van de
rechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 1 juli 1999 is
bepaald dat hij de uitkomst van de bezwarenproce-
dure inzake zijn verzoek om voortgezet verblijf in
Nederland mag afwachten. Volgens vaste jurispru-
dentie van het Hof van justitie van de Europese
Gemeenschappen moet een bepaling van een door de
Gemeenschap met derde staten gesloten overeen-
komst geacht worden rechtstreeks toepasselijk te zijn
wanneer zij, gelet op haar bewoordingen en op het
doel en de aard van de overeenkomst, een duidelijk
en nauwkeurig omschreven verplichting behelst, voor
welker uitvoering en werking geen verdere handeling
vereist is. In het arrest Kziber, HvJ EG 31 januari
1991, C-18/90 (RSV 1993/3) heeft het Hof vastge-
steld dat artikel 41, eerste lid van de Samenwerkings-
overeenkomst aan die voorwaarde voldoet en derhal-
ve rechtstreeks dient te worden toegepast en door
degenen op wie zij van toepassing is kan worden
ingeroepen voor de nationale rechterlijke instanties.
Tevens is bij genoemd arrest bepaald dat het begrip
sociale zekerheid in de Samenwerkings-overeen-
komst moet worden uitgelegd analoog aan het iden-
tieke begrip in EEG-verordening nr. 1408/71. Tot de
takken van sociale zekerheid als bedoeld in genoem-
de verordening behoren onder meer uitkeringen ter
zake van werkloosheid, ziekte en invaliditeit. 
In het geschil inzake het van toepassing zijn van de
bepalingen van de werknemersverzekeringen kan
eiser derhalve de bescherming inroepen van de
Samenwerkingsovereenkomst, op grond waarvan
ieder onderscheid in verband met zijn Marokkaanse
nationaliteit verboden is. De Koppelingswet bestaat,
voor zover hier relevant, uit het op 1 juli 1998 in wer-
king getreden samenstel van regels, vervat in artikel 3
van de onderscheidene werknemersverzekeringen in
samenhang met artikel 4a van het Besluit uitbreiding
en beperking kring verzekerden werknemersverzeke-
ringen 1990 (zoals gewijzigd bij besluit van 27 april
1998). Deze regels houden in dat, door middel van
een aanpassing van de definitie van het begrip werk-
nemer, vreemdelingen van de werknemersverzekerin-
gen zijn uitgesloten voorzover zij niet rechtmatig in
Nederland verblijven op grond van een besluit tot toe-
lating of omdat zij onderdaan zijn van een der EG-
Lidstaten. Deze uitsluiting is vervolgens weer onge-
daan gemaakt voor de vreemdeling die rechtmatig in
Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 1b, aan-
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hef en onder 2, 3, 4 of 5 van de Vreemdelingenwet op
voorwaarde dat hij in overeenstemming met de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) arbeid in dienstbetrekking
verricht. Voor een Marokkaans onderdaan als eiser is
het, anders dan voor een Nederlander, om als verzeker-
de voor de werknemersverzekeringen te worden aange-
merkt, dus niet voldoende dat hij legaal in Nederland
verblijft en arbeid in dienstbetrekking verricht. Aan
hem wordt als extra eis gesteld dat hij die arbeid ver-
richt in overeenstemming met de Wav.
Die eis wordt alleen gesteld en kán ook uitsluitend wor-
den gesteld aan niet-Nederlanders. Blijkens het Sürül-
arrest (Hof van Justitie van de EG d.d. 4 mei 1999,
RSV-Actueel, juni 1999, nr. 6) levert dat ongelijke
behandeling op grond van nationaliteit op. Dat die eis
niet voor alle vreemdelingen geldt maar alleen voor de
vreemdelingen met een andere verblijfstitel dan die
bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 1 van de
Vreemdelingenwet, doet niet af aan het feit dat uitslui-
tend aan vreemdelingen deze aanvullende voorwaarde
wordt gesteld. Eiser behoort tot de categorie vreemde-
lingen die aldus anders wordt behandeld dan
Nederlanders. Toepassing van de betreffende bepalin-
gen van de Koppelingswet leidt in het geval van eiser
derhalve tot ongelijke behandeling op grond van natio-
naliteit, hetgeen in strijd is met artikel 41, eerste lid, van
de Samenwerkingsovereenkomst. Aangezien hier spra-
ke is van direct onderscheid op grond van nationaliteit,
al is het niet expressis verbis, is de vraag naar eventuele
rechtvaardigingsgronden voor dit onderscheid niet aan
de orde. De betreffende bepalingen van de Koppelings-
wet dienen ten aanzien van eiser dan ook buiten toe-
passing te worden gelaten wegens strijd met genoemde
overeenkomst. Het bestreden besluit komt om die reden
voor vernietiging in aanmerking. Hetgeen overigens
namens eiser is aangevoerd behoeft derhalve geen
bespreking meer. Aangezien gesteld noch gebleken is
van andere redenen op grond waarvan eiser ter zake van
zijn op 22 juli 1998 aangevangen werkzaamheden in
dienstbetrekking niet verzekerd zou zijn voor de werk-
nemersverzekeringen, staat met het vorenoverwogene
vast dat verweerder ten onrechte de bij het besluit van 9
november 1998 vastgestelde uitsluiting van de verzeke-
ring heeft gehandhaafd. Aangezien er geen andere
beslissing op het bezwaarschrift mogelijk is dan her-
roeping van het besluit van 9 november 1998 zal de
rechtbank met toepassing van artikel 8:72, vierde lid,
van de Algemene wet bestuursrecht zelf in de zaak
voorzien. De rechtbank acht termen aanwezig verweer-
der te veroordelen in de kosten die eiser in verband met
de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft
moeten maken, zijnde de kosten van rechtsbijstand,
waarbij de zwaarte van de zaak op bovengemiddeld
(1.5) wordt gewaardeerd. 
(Volgt gegrondverklaring van het beroep; red.)

Noot
1. Bovenstaande casus betrof een op grond van arti-

kel 1b sub 3 Vw rechtmatig in Nederland verblijven-
de Marokkaanse vreemdeling die na 1 juli 1998 niet
rechtmatig arbeid in dienstbetrekking was gaan ver-
richten. Uit de uitspraak valt niet af te leiden of er op
dat moment nog steeds sprake van een dienstbetrek-
king was. Het LISV weigerde op grond van de in het
kader van de Koppelingswet gewijzigde regels deze
vreemdeling te verzekeren voor de werknemersverze-
keringen. De vreemdeling is daardoor onder andere
niet verzekerd tegen ziektekosten op grond van de
Ziekenfondswet. De rechtbank maakt deze uitsluiting
van de verzekering voor de werknemersverzekerin-
gen echter ongedaan. Toepassing van de betreffende
bepalingen van de Koppelingswet leidt volgens de
rechtbank in het geval van de Marokkaanse vreemde-
ling namelijk tot ongelijke behandeling op grond van
nationaliteit, hetgeen in strijd is met artikel 41, lid 1,
van de Samenwerkingsovereenkomst EEG-Marok-
ko. Aangezien hier sprake is van direct onderscheid
op grond van nationaliteit, al is het niet expressis ver-
bis, is volgens de Zwolse rechtbank de vraag naar
eventuele rechtvaardigingsgronden voor dit onder-
scheid niet aan de orde.
2. Na de invoering van de Koppelingswet is de aan-
dacht voor artikel 41, lid 1 Samenwerkingsovereen-
komst in de Nederlandse jurisprudentie sterk toegeno-
men. In een aantal uitspraken heeft de rechter inmiddels
de weigering een uitkering toe te kennen (Rb. Den
Haag 8 september 2000, nr. 99/7000 WAO, ELRO-
nummer AA8963), de beëindiging van een uitkering
(zie Rb. Amsterdam 4 augustus 1999, RV 1999, 78), de
opschorting van de betaling van een uitkering (Pres.
Rb. Amsterdam 28 januari 1999, RV 1999, 79; Pres.
Rb. ’s-Hertogenbosch 13 oktober 1999, JV 2000/61;)
en de uitsluiting van verzekering (Rb. Den Haag 26 juli
2000, 99/6739 ALGEM, ELRO-nummer AA6631;
Pres. Rb. Haarlem 31 oktober 2000, JV 2000/295 en de
hierboven opgenomen uitspraak) in strijd met dit artikel
gevonden. In de uitspraak van de rechtbank Den Haag
26 juli 2000 (nr. 99/11437 WAO, JV 2000/208) oor-
deelt de rechter daarentegen dat de opschorting van de
betaling van een (in casu WAO-)uitkering niet in strijd
was met artikel 41, lid 1 Samenwerkingsovereenkomst.
De rechtbank stelde in die uitspraak dat zij uit de recht-
spraak van het Hof van Justitie EG ter zake van artikel
41 van de Samenwerkingsovereenkomst had afgeleid,
dat het beginsel van het ontbreken van elke discrimina-
tie op grond van nationaliteit geen toepassing vond bij
onrechtmatig verblijf op het grondgebied van het gast-
land. Dit standpunt komt ook terug bij de hierboven
genoemde uitspraken van de rechtbank Den Haag van
(eveneens) 26 juli en 8 september 2000. In die zaken
verbleef de vreemdeling echter rechtmatig in
Nederland. Het is mij niet duidelijk hoe de Haagse
rechtbank tot dit standpunt heeft kunnen komen. Over
die vraag naar toepassing van artikel 41 bij onrechtma-
tig verblijf heeft het HvJ EG zich namelijk nog nooit
uitgesproken. Zie hierover uitgebreider mijn commen-
taar onder JV 2000/208. De noodzaak tot een eenduidig

Nr. 78

290

70-80.qxd  30-1-02  12:03  Pagina 290



antwoord op deze vraag heeft evenwel aan belang inge-
boet, omdat per 1 maart 2000 de Samenwerkings-over-
eenkomst is vervangen door de Euro-Mediterrane
Overeenkomst EG-Marokko (Pb EG 2000 L 70). Deze
Overeenkomst is gesloten in 1996, (Trb. 1996, 231) en
door Nederland goedgekeurd bij wet van 22 april 1998
(Stb. 1998, 288). Deze nieuwe overeenkomst bevat in
artikel 65 een non-discriminatiebepaling die praktisch
identiek is aan artikel 41, lid 1 van de oude overeen-
komst. De toepassing van deze non-discriminatiebepa-
ling is in een apart artikel 66 nu echter expliciet uitge-
sloten voor onderdanen van één van de partijen die ille-
gaal op het grondgebied van het gastland verblijven of
werken. Dezelfde uitsluiting heeft plaatsgevonden in de
Euro-Mediterrane Overeenkomst EG-Tunesië, die al op
1 maart 1998 in werking is getreden (zie Trb. 1996, 29).
Met Algerije is, vanwege de politieke situatie in dat
land, nog geen nieuwe overeenkomst gesloten. Met dat
land blijft de oude Samenwerkingsovereenkomst voor-
lopig nog van kracht.
3. De Marokkaanse vreemdeling, die zich in dezelfde
positie bevindt als geschetst in bovenstaande casus, zal
onder het nieuwe artikel 65 van de Euro-Mediterrane
Overeenkomst EG-Marokko geen bescherming meer
genieten tegen het beëindigen van zijn verzekering
voor de werknemersverzekeringen. Hij verblijft wel
legaal op Nederlands grondgebied, maar werkt daar
niet legaal en is derhalve op grond van artikel 66 van
deze Euro-Mediterrane Overeenkomst uitgesloten van
de toepassing van artikel 65.

PEM

Nr. 79

Rechtbank ’s-Gravenhage 26 juli 2000, 99/6355
WAO (mrs. Claessens, Verbeek en De Loor).

Weigering om een WAO-uitkering toe te kennen aan
een Surinaamse vrouw, die in afwachting van een
definitieve beslissing over haar verblijfsstatus op
grond van artikel 1b, sub 3 Vw 1965 rechtmatig in
Nederland verblijft. De rechtbank is van oordeel dat
de vrouw op de datum einde wachttijd (d.w.z. 52
weken na haar ziekmelding) niet op grond van artikel
1b, sub 1 Vw 1965 in Nederland verblijft en derhalve
geen werknemer is op grond van artikel 3, lid 3 WAO.
Derhalve bestaat er geen recht op een WAO-uitkering.

Art. 1b Vw 1965; art. 3, lid 3 WAO; art. 26
IVBPR

X. (eiseres), adv. mr. J.W. Boogaardt
tegen
het Bestuur van het Landelijk instituut sociale verze-
keringen (verweerder)

III. FEITEN.
Eiseres verblijft sedert 1993 in Nederland en heeft
zich op 21 juli 1997 ziek gemeld voor haar werk van
baliemedewerkster. Bij besluit van 10 september
1998 is aan haar op voorschotbasis met ingang van 20
juli 1998 een uitkering ingevolge de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toege-
kend. Bij (primair) besluit van 22 maart 1999 is eise-
res er van in kennis gesteld dat deze uitkering met
ingang van de eerstvolgende betalingstermijn zal
worden beëindigd aangezien zij niet rechtmatig in
Nederland verblijft als bedoeld in artikel 1b van de
Vreemdelingenwet (Vw). Namens eiseres is bij brief
van 20 april 1999 tegen dit besluit bezwaar gemaakt.
Na eiseres in het kader van de bezwaarschriftprocedu-
re te hebben gehoord, heeft verweerder bij het bestre-
den besluit het bezwaar van eiseres ongegrond ver-
klaard. In beroep tegen dit besluit is namens eiseres
aangevoerd dat zij in afwachting is van een definitieve
beslissing over haar verblijfsstatus en dat zij, die valt
onder de personele werkingssfeer van Besluit 3/80,
niet op grond van de voorwaardelijkheid van haar ver-
blijfstitel mag worden uitgesloten van de verzekering.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

IV. MOTIVERING.
In dit geding is de vraag aan de orde of het bestreden
besluit in rechte kan standhouden. De rechtbank over-
weegt vooreerst als volgt. Ter zitting van de recht-
bank heeft de gemachtigde van verweerder desge-
vraagd en ter toelichting van het bestreden besluit
medegedeeld dat in dat besluit abusievelijk niet tot
uitdrukking is gebracht dat het hier betreft een beëin-
diging van voorschotbetaling en een weigering om
een WAO-uitkering toe te kennen en niet een beëin-
diging van een reeds toegekende WAO-uitkering.
Daarbij heeft hij een afschrift van een aan eiseres
gerichte brief van 10 september 1998 overgelegd,
waarin aan haar naar aanleiding van een aanvraag
harerzijds om in aanmerking te worden gebracht voor
een WAO-uitkering, is medegedeeld dat voor het
vaststellen van het recht op een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering een nader onderzoek naar haar ver-
blijfsstatus is gestart en dat in afwachting van de
resultaten van dat onderzoek nog geen toekennings-
beslissing kan worden genomen maar al wel tot voor-
schotverstrekking kan worden overgegaan. De recht-
bank heeft in deze van de kant van verweerder gege-
ven nadere explicatie aanleiding gezien het bestreden
besluit aldus te lezen dat dat besluit behelst een onge-
grondverklaring van het bezwaar tegen het primaire
besluit van 22 maart 1999 inhoudende stopzetting
van voorschotbetaling alsmede de weigering van ver-
weerder om aan eiseres een WAO-uitkering toe te
kennen omdat zij op 1 juli 1998 niet rechtmatig in
Nederland verbleef in de zin van artikel 1b, lid 1, Vw
en daarom niet als werknemer als bedoeld in artikel 3,
lid 3, WAO kan worden beschouwd. De rechtbank
heeft daarbij in aanmerking genomen dat eiseres hier-
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