
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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mede niet in haar procesbelang is geschaad omdat zij
bij evenvermelde brief van 10 september 1998 door
verweerder genoegzaam omtrent haar (mogelijke)
recht op een WAO-uitkering is geïnformeerd. Voor wat
betreft de inhoudelijke kant van de zaak overweegt de
rechtbank als volgt. Met de inwerkingtreding per 1 juli
1998 van de zogeheten Koppelingswet (Wet van 26
maart 1998, Stb. 1998, 204) zijn de aanspraken van
hier te lande verblijvende vreemdelingen op verstrek-
kingen, voorzieningen, uitkeringen etc. jegens
bestuursorganen gewijzigd. Ingevolge het bepaalde in
de artikel 3, derde lid, van de WAO wordt niet als
werknemer in de zin van deze wetten beschouwd, de
vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf
houdt in de zin van artikel 1b, aanhef, en onder 1, van
de Vw. Krachtens artikel 1b, aanhef, en onder 1, Vw
genieten vreemdelingen in Nederland slechts rechtma-
tig verblijf op grond van een besluit tot toelating als-
mede op grond van toelating als gemeenschapsonderd-
aan, tenzij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met
een beperking op grond van een regeling krachtens het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Volgens artikel 1b, aanhef, en onder 3, Vw houden –
voor zover hier van belang – ook die vreemdelingen
rechtmatig verblijf die in afwachting zijn van de beslis-
sing op een aanvraag om toelating, voortgezette toela-
ting daaronder begrepen, terwijl ingevolge de Vw dan
wel op grond van een beschikking ingevolge de Vw of
op grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van
de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de
aanvraag is besloten. De rechtbank heeft aan de hand
van de op deze zaak betrekking hebbende gegevens
vastgesteld dat eiseres, die de Surinaamse nationaliteit
heeft, op de datum einde wachttijd, te weten 19 juli
1998, niet de verblijfsstatus als bedoeld in artikel 1b,
lid 1, Vw bezat, maar die van het derde lid van artikel
1b Vw aangezien zij op die datum niet beschikte over
een besluit tot toelating doch terzake van een aanvraag
ter verkrijging van zulk een besluit ‘in procedure’ was.
Met deze vaststelling, die van de zijde van eiseres niet
is weersproken, is naar het oordeel van de rechtbank
gegeven dat eiseres op grond van artikel 3, derde lid,
WAO geen werkneemster was en derhalve ingaande 20
juli 1998 geen recht had op toekenning van een uitke-
ring krachtens die wet. De weigering van toekenning
van WAO-uitkering, die de rechtbank in het bestreden
besluit neergelegd acht, kan derhalve zuiver nationaal-
rechtelijk bezien niet voor onjuist worden gehouden.
Rest de vraag of de uitkeringsweigering in strijd is ach-
ten met regels van internationaal recht. Te dien aanzien
heeft eiseres een beroep gedaan op artikel 3, lid 1,
Besluit nr. 3/80 van de Associatieraad EEG-Turkije
van 19 september 1980 en de op dat besluit gebaseer-
de arresten Sürül en Sala van het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen. Dienaangaande over-
weegt de rechtbank dat ingevolge artikel 2 van Besluit
nr. 3/80 dat besluit van toepassing is op werknemers op
wie de wetgeving van één of meer lidstaten van toe-
passing is of geweest is, en die onderdanen van Turkije

zijn. Nu eiseres de Surinaamse en niet de Turkse natio-
naliteit bezit, valt zij niet onder de personele werkings-
sfeer van Besluit nr. 3/80 en moet haar beroep op deze
Europeesrechtelijke bepaling falen. Ondanks het feit
dat eiseres zich daarop niet heeft beroepen, acht de
rechtbank het, vanwege de strekking van de beroeps-
gronden, zoals ter zitting nader toegelicht, gelet op het
bepaalde in artikel 8:69, tweede lid, van de Awb niet-
temin aangewezen ook te toetsen of schending van
artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake bur-
gerrechten en politieke rechten (IVBPR) heeft plaats-
gevonden.
De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige
geval van schending van artikel 26 IVBPR geen spra-
ke is, reeds omdat in het doel van de Koppelingswet in
casu voldoende rechtvaardiging kan worden gevonden
voor het hier gemaakte onderscheid naar nationaliteit
en naar verblijfstatus. Dit doel betreft enerzijds het
voorkomen dat illegale vreemdelingen feitelijk hun
wederrechtelijk verblijf in Nederland kunnen voortzet-
ten doordat zij verstrekkingen en uitkeringen kunnen
krijgen waarbij geen verblijfspositietoets wordt aange-
legd, en anderzijds het voorkomen dat illegalen en nog
niet toegelatenen een schijn van volkomen legaliteit
kunnen verkrijgen. Met betrekking tot personen die
nog niet zijn toegelaten gaat het er dan om dat zij in de
loop van de procedure gaandeweg in staat blijken een
zodanige rechtspositie op te bouwen dat zij na afloop
van de procedure zo goed als onuitzetbaar blijken. De
rechtbank acht de jegens eiseres toegepaste weigering
van WAO-uitkering, een geschikt, genuanceerd en pro-
portioneel middel om deze doelstelling te verwezenlij-
ken. In dit verband verwijst de rechtbank naar haar eer-
dere terzake van de toepassing van de Koppelingswet
gedane uitspraak van 28 oktober 1999 met reg.nr.
98/9612 NABW, waarin zij als haar oordeel heeft uit-
gesproken dat weigering van bijstandsuitkering –
anders dan beëindiging van bijstandsuitkering – een
geschikt en noodzakelijk middel is, passend bij het
vreemdelingrechtelijk doel dat met de Koppelingswet
wordt nagestreefd. Gelet op het vorenstaande dient het
beroep ongegrond te worden verklaard. Termen om
toepassing te geven aan artikel 8:75 Awb heeft de
rechtbank niet aanwezig geacht.
(Volgt ongegrondverklaring van het beroep; red.)

Noot
1. De casus in bovenstaande uitspraak betreft een
Surinaamse mevrouw, die sedert 1993 in Nederland
verblijft en zich op 21 juli 1997 ziek heeft gemeld.
Bij besluit van 10 september 1998 is haar op voor-
schotbasis met ingang van 20 juli 1998 een WAO-uit-
kering toegekend. Op 22 maart 1999 wordt de WAO-
uitkering beëindigd, omdat de vrouw niet rechtmatig
in de zin van artikel 1b Vw hier zou verblijven . Het
gaat, zo blijkt later, in deze zaak echter niet om een
beëindiging van een reeds toegekende WAO-uitke-
ring, maar om een weigering een WAO-uitkering toe
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te kennen. De vrouw verblijft in afwachting van een
definitieve beslissing over haar verblijfsstatus in
Nederland. Ze verblijft hier dus rechtmatig op grond
van artikel 1b, sub 3 Vw 1965. De rechtbank stelt dat
op de datum einde wachttijd (52 weken na haar ziek-
melding: 19 juli 1998) de vrouw 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 en derhalve geen recht op WAO heeft. Deze
uitspraak roept een aantal vragen op. De eerste vraag
betreft het tijdstip waarop beoordeeld moet worden
wanneer de Surinaamse mevrouw werknemer in de
zin van de WAO is. Dat is volgens mij niet het
moment van datum einde wachttijd, zoals de recht-
bank in bovenstaande uitspraak aanneemt, maar dat is
52 weken eerder, namelijk op de datum van de dag
van eerste arbeidsongeschiktheid, de dag dat het ver-
zekerd risico intreedt. Dit volgt volgens mij uit artikel
16 en artikel 19, lid 1 WAO. Artikel 16 WAO luidt:
‘De werknemers in de zin van deze wet zijn verze-
kerd’. Aantekening 1 bij dit artikel in de losbladige
Grijze Kluwer zegt: ‘In de regel is het, om voor een
uitkering in aanmerking te kunnen komen, noodzake-
lijk, dat de werknemer bij de aanvang c.q. de toene-
ming van de arbeidsongeschiktheid de kwaliteit van
verzekerde heeft’. Artikel 19, lid 1 WAO luidt, voor-
zover hier van belang: ‘De verzekerde, die arbeidson-
geschikt wordt, heeft, zodra hij onafgebroken 52
weken arbeidsongeschikt is geweest, recht op toeken-
ning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij
na afloop van deze periode nog arbeidsongeschikt is.
Als eerste dag van de arbeidsongeschiktheid geldt de
eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt
of het werken tijdens de werktijd is gestaakt (…)’.
Aantekening 1 bij dit artikel in de losbladige Grijze
Kluwer luidt: ‘Uitgangspunt is, dat alleen degene die
bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid verze-
kerde is, respectievelijk wiens aanspraken ingevolge
artikel 17 WAO voortduren, recht kan doen gelden op
toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
en dan nog voor zover die arbeidsongeschiktheid
onafgebroken 52 weken heeft geduurd’. De aanvang
van de voor de WAO van belang zijnde arbeidsonge-
schiktheid ligt 52 weken voor de datum einde wacht-
tijd en dat moment is naar mijn mening dan ook bepa-
lend voor de vraag of iemand verzekerd is. Noordam
geeft in zijn Inleiding SocialeZekerheidsrecht
(Deventer: Kluwer 2000, 5e druk, p. 148) geen duide-
lijk uitsluitsel omtrent dit punt. Om voor een WAO-
uitkering in aanmerking te komen, schrijft hij, moet de
betrokkene verzekerd zijn en dient er sprake te zijn
van arbeidsongeschiktheid. In de derde plaats, ver-
volgt hij, is vereist dat men verzekerd is op het
moment van het intreden van de arbeidsongeschikt-
heid. Tot de invoering van de Koppelingswet was dit
punt ook weinig van belang omdat degene die op het
moment van het intreden van arbeidsongeschiktheid
verzekerd was over het algemeen ook na 52 weken
wachttijd verzekerd was. Met de redenering dat het

tijdstip van beoordeling de dag van eerste arbeidson-
geschiktheid (dus de dag dat het verzekerd risico
intreedt) moet zijn, lijkt de Surinaamse vrouw in
bovenstaande casus op het eerste gezicht overigens
niet zoveel op te schieten, omdat ze ook op dat
moment niet rechtmatig in de zin van artikel 1b, sub 1
Vw 1965 in Nederland verblijft. Echter, de datum dat
het verzekerd risico in deze zaak intrad (21 juli 1997),
ligt voor de inwerkingtreding van de Koppelingswet,
dus voor de wijziging van artikel 3, lid 3 WAO. Op dat
moment was de rechtmatigheid van het verblijf niet
relevant voor het verzekerd zijn voor de WAO. Het is
de vraag of het daarom toch als voorwaarde had kun-
nen worden gesteld.
2. Een tweede vraag is of de Surinaamse vrouw niet
als werknemer kan worden aangemerkt op grond van
artikel 3, lid 6 WAO, jo artikel 4c (oorspronkelijk
abusievelijk 4a genummerd) Besluit uitbreiding en
beperking kring verzekerden werknemersverzekerin-
gen 1990. Op grond van dit artikel 4c Besluit moet als
werknemer in de zin van de werknemersverzekerin-
gen worden beschouwd ‘de vreemdeling die rechtma-
tig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel
1b, aanhef en onder 2, 3, 4 of 5 van de Vreemdelin-
genwet, indien hij in overeenstemming met de Wet
arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking ver-
richt’. Wanneer de Surinaamse vrouw op het moment
waarop het verzekerd risico intrad arbeid verrichtte in
overeenstemming met de WAV en al een aanvraag om
een verblijfsvergunning had lopen (en daardoor recht-
matig op grond van artikel 1b sub 3 Vw 1965 in
Nederland verbleef), dan moet ze volgens mij op dat
moment als werknemer in de zin van de WAO wor-
den beschouwd. Hoe zou deze beoordeling nu uitval-
len wanneer niet het moment van datum eerste
arbeidsongeschiktheid maar het moment einde
wachttijd – zoals de rechtbank aanneemt – als beoor-
delingsmoment wordt genomen. Stel dat de betreffen-
de Surinaamse mevrouw op het moment dat ze ziek
werd arbeid in overeenstemming met de WAV ver-
richtte, en geen ZW-geld kreeg, maar op grond van de
WULBZ door de werkgever haar loon doorbetaald
kreeg en na 52 weken wachttijd nog in dienstbetrek-
king was, betekent dat dan ook dat ze op het moment
einde wachttijd aan het criterium van rechtmatig
arbeid verrichten in de zin van artikel 4c Besluit vol-
doet? Het lijkt in ieder geval niet logisch dat die
arbeid op dat moment ook feitelijk zou moeten wor-
den verricht door iemand die arbeidsongeschikt is en
voor een WAO-uitkering in aanmerking wil komen.
3. Uit de casus blijkt niet of de vrouw gedurende de
wachtperiode van 52 weken een uitkering op grond
van de ZW heeft gehad. Is dat wel het geval dan
bestaat volgens mij de mogelijkheid dat ze recht heeft
op een WAO-uitkering op grond van artikel 7a WAO,
dat zegt dat mede als werknemer beschouwd wordt
degene, die krachtens de verplichte verzekering inge-
volge de Ziektewet ziekengeld ontvangt. Deze bepa-
ling stelt geen eisen aan de verblijfsrechtelijke status
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van de betrokkene en moet naast en niet ondergeschikt
aan artikel 3 WAO worden gelezen. Had de vrouw i.p.v.
een ZW-uitkering een WW-uitkering dan geldt hetzelf-
de verhaal, maar nu op grond van artikel 7 WAO. In dit
verband is het goed te wijzen op de passage in de Nota
van Toelichting bij het Besluit van 27 april 1998 op
grond waarvan artikel 4c in het Besluit uitbreiding en
beperking kring verzekerden werknemersverzekerin-
gen 1990 wordt ingevoegd (Stb 1998, 307), dat zegt dat
artikel 4a (moet dus zijn 4c) onverlet laat dat een
vreemdeling als werknemer dient te worden beschouwd
ex artikel 7, 7a, 7b WAO. In dit verband is ook nog van
belang Aantekening 2 in de Grijze Kluwer bij artikel 7a
WAO: ‘Verzekerd voor de WAO is degene die feitelijk
ziekengeld op grond van de verplichte verzekering
krachtens de ziektewet ontvangt. Ook als de betrokke-
ne daarop, naar achteraf blijkt geen recht had, is hij toch
als verzekerd ingevolge de WAO te beschouwen’
4. Een beroep op artikel 26 IVBPR wordt door de
rechtbank niet gehonoreerd met een verwijzing naar
de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 okto-
ber 1999, RV 1999, 84 inzake bijstandsverlening aan
vreemdelingen. Bij een weigering van een uitkering
zou er geen sprake zijn van een (ongeoorloofd) afbou-
wen van een rechtspositie en derhalve geen sprake van
discriminatie op grond van artikel 26 IVBPR.

PEM

Nr. 80

Hof ’s-Gravenhage 20 januari 2000, nr.98/1324 KG
(mrs. In ’t Velt-Meijer, Dupain, Talman).

Niet is zonneklaar dat het enkele feit dat een vreemde-
ling niet kan worden uitgezet en zijn verblijf wordt ged-
oogd betekent dat hij een soortgelijke vergunning heeft
als de ‘permit’ vereist voor het verblijf op het grondge-
bied als gesteld in het EVSMB. Dat de Staat in het ver-
leden gemeend heeft dat vreemdelingen die in afwach-
ting zijn van de beslissing op een aanvraag om toelating
en die niet mogen worden uitgezet wel aanspraak op bij-
stand konden maken, maakt dit niet anders, reeds omdat
ook de Staat tot een ander inzicht kan komen. Ook is er
geen strijd met het discriminatieverbod van artikel 26
IVBPR. Het realiseren van een effectief en restrictief
vreemdelingenbeleid is voorshands als een objectief te
rechtvaardigen doelstelling te kwalificeren.

Art. 1b Vw 1965; art. 7 Abw; art 11 EVSMB;
art. 26 IVBPR

de Staat der Nederlanden (principaal appellant, inci-
denteel geïntimeerde)
tegen 
A., de stichting Ondersteuningskomitee Illegale

Arbeiders, de stichting Afval, de stichting De Fabel
van de Illegaal, de stichting Radar en de vereniging
Het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie
(principaal geïntimeerden, incidenteel appellanten),
adv. mr. T.E. van Dijk.

HET GEDING 
Bij exploten van 21 oktober 1998 is principaal appel-
lant in hoger beroep gekomen van het vonnis d.d. 7
oktober 1998 door de president van de rechtbank te ’s-
Gravenhage gewezen tussen principaal geïntimeerden
(tezamen: A. c.s.) als eisers en de Staat als gedaagde.
Bij memorie van grieven (met productie) heeft de Staat
drie grieven aangevoerd, die A. c.s. bij memorie van
antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel
appel (met producties) hebben bestreden onder aan-
voering hun enerzijds van één grief in incidenteel
appel. Na memorie van antwoord van de Staat in het
incidenteel appel hebben partijen hun standpunten aan
de hand van pleitnotities doen bepleiten ter zitting van
het hof van 29 november 1999, de Staat door mr.
M.G.J. Parkins de Vin, advocaat te ’s-Gravenhage en
A. c.s door hun procureur. Tenslotte hebben partijen de
procesdossiers overgelegd voor arrest. 

DE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP 
in het principaal en incidenteel appel 
l. Niet is opgekomen tegen de door de president in het
vonnis sub 1. De feiten opgenomen feiten, zodat het
hof diezelfde feiten als uitgangspunt neemt. 
2. In dit arrest zullen hierna o.m. de volgende aandui-
dingen worden gebruikt: ‘Koppelingswet’ voor: de
Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde
de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursor-
ganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen,
ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het
rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland;
‘Vw’ voor: de Vreemdelingenwet; ‘Abw’ voor: de
Algemene bijstandswet; ‘Ioaw’ voor: de Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte werkloze werknemers; ‘Ioaz’ voor: de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen zelfstandigen; ‘Gw’ voor: de
Grondwet; ‘EVSMB’ voor: het Europees Verdrag
betreffende sociale en medische bijstand; ‘BUPO-
verdrag’ voor: het Internationaal Verdrag inzake bur-
gerrechten en politieke rechten; ‘EVSZ’ voor: het
Europees Verdrag inzake sociale zekerheid. 
3. Het gaat in deze zaak om het volgende: 
3.1 Bij de op 1 juli 1998 in werking getreden
Koppelingswet is in de Vw art. 1b ingevoegd, dat in
de aanhef en vijf leden omschrijft in welke gevallen
vreemdelingen in Nederland rechtmatig verblijf
genieten. Volgens art. 1b, aanhef en sub 3 behoren
daartoe vreemdelingen die in afwachting zijn van de
beslissing op een aanvraag om toelating, voortgezet-
te toelating daaronder begrepen, terwijl ingevolge de
Vw danwel op grond van een beschikking ingevolge
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