
3. De complexiteit van dit onderwerp is nog verder
toegenomen nadat de Haagse bestuursrechter op 19 juli
2000 de beëindiging van de verlening van de bij-
standsuitkering aan diezelfde Turkse onderdaan – die
een gevolg was van bovenstaand arrest van het Hof –
weer heeft geschorst. Die uitspraak is in deze bundel
opgenomen onder nummer 82. De President van de
rechtbank baseert dat oordeel op de overweging dat het
niet uitgesloten moet worden geacht dat de hoogste
rechter in zaken als de onderhavige uiteindelijk tot het
oordeel zal komen dat er wel sprake is van een ‘soort-
gelijke vergunning’ en derhalve van rechtmatig ver-
blijf in de zin van artikel 11 van het Europees Verdrag
betreffende Sociale en Medische Bijstand (EVSMB),
waardoor er recht op bijstand bestaat. De Haagse
bestuursrechter kiest met dit oordeel voor een andere
interpretatie van het begrip rechtmatig verblijf in de zin
van het EVSMB dan het Haagse Gerechtshof. Zie ver-
der mijn commentaar onder nr. 82.
4. In een brief van 6 november 2000 (!) geeft de IND aan
dat naar aanleiding van bovenstaande uitspraak van het
Haagse Gerechtshof, Turkse Dublin-claimanten en her-
haalde aanvragers niet meer bij het COA voor opvang
zullen worden aangemeld. Reeds verleende opvang zal
worden beëindigd. Aan deze categorie Turkse asielzoe-
kers werd tot dat moment in afwijking van de artikelen
2a en 4, lid 2 Rva wel opvang verleend, als gevolg van
de uitspraak van de President van de rechtbank Den
Haag van 7 oktober 1998. Zie ook NAV 2001/01, p. 14.l
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President rechtbank ’s-Gravenhage 19 juli 2000,
AWB 00/5792 (mr. Houweling).

Schorsing van de beëindiging van de verlening van
een bijstandsuitkering aan een Turkse onderdaan, die
in afwachting is van een beslissing over zijn eerste
toelating en derhalve op grond van artikel 1b sub 3
Vw 1965 rechtmatig in Nederland verblijft, omdat het
niet uitgesloten moet worden geacht dat de hoogste
rechter in zaken als de onderhavige uiteindelijk tot
het oordeel zal komen dat er sprake is van een ‘soort-
gelijke vergunning’ en derhalve van rechtmatig ver-
blijf in de zin van artikel 11 van het EVSMB waardoor
er recht op bijstand bestaat.

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

A. (verzoeker), adv. mr. T.E. van Dijk
tegen
de Commissie Sociale Zekerheid van de gemeente
Den Haag (verweerster).

I. GEVRAAGDE VOORLOPIGE VOORZIENING.
Een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel
8:81 Awb is verzocht ten aanzien van het in bezwaar
bestreden besluit van verweerster van 27 april 2000,
documentnummer 383632, waarbij de uitkering van
verzoeker ingevolge de Algemene bijstandswet
(Abw) ter voorziening in de noodzakelijke kosten van
het bestaan ingaande 25 mei 2000 is beëindigd.

II. ZITTING.
Het verzoek om een voorlopige voorziening is behan-
deld ter zitting van 10 juli 2000. Verzoeker is ver-
schenen, bijgestaan door zijn raadsvrouwe mr. T.E.
van Dijk. Verweerster heeft zich doen vertegenwoor-
digen door mr. P. Siemerink.

III. BEOORDELING VAN HET VERZOEK OM
EEN VOORLOPIGE VOORZIENING.
Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, Awb kan, indien
tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld
dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de
rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief
beroep is ingesteld, de president van de rechtbank die
bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op ver-
zoek een voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voor zover deze toetsing meebrengt dat
het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld,
heeft het oordeel van de president daaromtrent een
voorlopig karakter en is dat niet bindend voor de
beslissing in die procedure. De Staatssecretaris van
Justitie heeft het administratief beroep van verzoeker
– die al sedert 1988 verblijf in Nederland zou houden
– gericht tegen de beschikking van 18 juli 1997 waar-
bij op de aanvraag om een vergunning tot verblijf met
als doel klemmende redenen van humaitaire aard
afwijzend is beslist, ongegrond verklaard bij beschik-
king van 20 juli 1999. Verzoeker heeft tegen die
beschikking beroep ingesteld bij de rechtbank.
Gedurende die procedure (geregistreerd onder num-
mer: AWB 99/7302 VRWET) is verzoeker volgens
het schrijven van bedoelde Staatssecretaris d.d. 20
juli 1999, op grond van artikel 22, eerste lid
Vreemdelingenwet uitstel van vertrek verleend gedu-
rende de behandeling van het beroep. De Staatsse-
cretaris van Justitie heeft bij schrijven van 15 decem-
ber 1999 (Crv nummer 802.618.4848) verzoeker
tevens bericht dat zijn schriftelijke verzoek om toela-
ting op grond van de tijdelijke witte illegalenregeling
is ontvangen en dat, zodra blijkt dat het verzoek aan
alle voorwaarden van de tijdelijke regeling witte ille-
galen voldoet, het verzoek ter advisering zal worden
voorgelegd aan de commissie van burgemeesters. Het
is verzoeker toegestaan om de behandeling van dit
verzoek in Nederland af te wachten. Verweerster
heeft aan verzoeker met ingang van 22 december
1997 ter voorziening in de noodzakelijke kosten van
het bestaan een uitkering ingevolge de Abw verstrekt.
Verweerster heeft deze uitkering met ingang van 1 
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augustus 1998 beëindigd en daartoe overwogen dat
uit onderzoek is gebleken dat verzoeker vanaf 1 juli
1998, datum waarop de zogenoemde Koppelingswet in
werking is getreden, niet rechtmatig in Nederland ver-
blijft in de zin van de Abw en tevens op grond van de
nadere regelgeving niet gelijk gesteld kan worden aan
een Nederlander. Verweerster heeft de uitkering van
verzoeker, na de uitspraak van de president van de
rechtbank in de procedure onder nummer AWB
98/5394 Nabw gecontinueerd. Verweerster heeft die
uitkering bij het thans in bezwaar bestreden besluit met
ingang van 25 mei 2000 beëindigd. Verweerster heeft
daartoe bij het bestreden besluit overwogen: 
‘Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven
hebben in het algemeen recht op uitkering. Voor de
Abw zijn dat vreemdelingen die onvoorwaardelijk zijn
toegelaten in Nederland (of op grond van een verblijfs-
vergunning met een beperking) en EU-onderdanen die
hier niet in strijd met Europese regels verblijven. Ook
vreemdelingen die tijdig verlenging van de verblijfs-
vergunning hebben aangevraagd of tijdig bezwaar of
beroep hebben ingesteld tegen de intrekking van het
besluit tot toelating worden, op grond van nadere regel-
geving, gelijkgesteld met een Nederlander. Uit onder-
zoek is gebleken dat u niet rechtmatig in Nederland ver-
blijft in de zin van de Abw en tevens op grond van de
nadere regelgeving niet gelijk gesteld kan worden aan
een Nederlander. Van toepassing zijn artikel 7 lid 2
Abw, artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de
Vreemdelingenwet en het Besluit gelijkstelling vreem-
delingen Abw, Ioaw, en Ioaz.’ Verzoeker heeft op de in
het bezwaarschrift genoemde gronden bezwaar
gemaakt tegen dit besluit. Verzoeker heeft de gronden
van het bezwaar in het verzoekschrift aangevuld en
geadstrueerd met aanvullende stukken. Met ingang van
1 juli 1998 is de Koppelingswet in werking getreden.
Met deze wet zijn wijzigingen aangebracht in onder
meer de bijstandsverlening aan vreemdelingen en de
wijze van verificatie van de verblijfsrechtelijke status
van vreemdelingen. Zo ook is artikel 7 Abw gewijzigd;
dit luidt per 1 juli 1998 als volgt: 1. Iedere Nederlander
die hier 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, heeft recht op bijstand van overheidswege.
2. Met de Nederlander, bedoeld in het eerste lid, wordt
gelijkgesteld de hier te lande verblijvende vreemdeling
die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van
artikel 1b, aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet
(Vw). 3. Bij algemene maatregel van bestuur (amvb)
kunnen hier te lande verblijvende vreemdelingen,
anders dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1,
Vw, voor de toepassing van deze wet met een
Nederlander gelijk worden gesteld: a.ter uitvoering van
een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechte-
lijke organisatie, of b. in nader bij die maatregel aan te
wijzen gevallen waarin de vreemdeling, na rechtmatig
in Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van
artikel 1b, aanhef, en onder 1, Vw, tijdig toelating in

aansluiting op dat verblijf heeft aangevraagd, dan wel
bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld
tegen de intrekking van het besluit tot toelating, tot-
dat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is
beslist. Artikel 1b Vw luidt, voor zover in dit geding
van belang: Vreemdelingen genieten in Nederland
slechts rechtmatig verblijf:
1. op grond van een besluit tot toelating alsmede op
grond van toelating als gemeenschapsonderdaan tenzij
deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een beper-
king op grond van een regeling krachtens het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
2. ...
3. in afwachting van de 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. ...
5. ... De amvb als bedoeld in artikel 7, onder 3, is het
Besluit gelijkstelling vreemdelingen Abw, Ioaw en
Ioaz (hierna: Besluit). In artikel 1, lid 1, daarvan is –
voor zover van belang – bepaald dat voor de toepas-
sing van de Abw met een Nederlander wordt gelijk-
gesteld de vreemdeling die, na rechtmatig in
Nederland verblijf te hebben gehouden in de zin van
artikel 1b, aanhef en onder 1, Vw: a. voor de beëindi-
ging van dit verblijf een aanvraag heeft ingediend om
voortgezette toelating, of b. binnen de termijn,
genoemd in de artikelen 30, derde lid, of 33c Vw, of,
buiten die termijn, in geval artikel 6.11 Awb toepas-
sing heeft gevonden, bezwaar heeft gemaakt of
beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toela-
ting in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1, Vw.
Ingevolge lid 2 eindigt de gelijkstelling, bedoeld in
lid 1, 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 Vw of op grond van een rechterlijke
beslissing achterwege dient te blijven. Als vaststaand
moet worden aangenomen dat verzoeker aan het
bepaalde in artikel 7, onder 2, van de Abw geen aan-
spraak op gelijkstelling met een Nederlander kan ont-
lenen. Er is immers geen sprake van rechtmatig ver-
blijf in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1 van de
Vw. Verzoeker kan evenmin aanspraak ontlenen op
gelijkstelling met een Nederlander aan het bepaalde
bij en krachtens artikel 7, onder 3, van de Abw. De in
die bepaling genoemde amvb, te weten het hiervoor
aangehaalde Besluit, voorziet niet in een geval als dat
van verzoeker, aangezien hij nimmer rechtmatig ver-
blijf in Nederland in de zin artikel 1b, aanhef en
onder 1 van de Vw heeft gehouden. Verzoeker heeft
aangevoerd dat een verblijfsrecht als bedoeld in arti-
kel 1b aanhef en onder 3 van de Vw aangemerkt moet
worden als een ‘soortgelijke vergunning’ als bedoeld
in artikel 11.a van het Europees Verdrag betreffende
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sociale en medische bijstand (EVSMB), waarbij
Turkije eveneens partij is en dat verzoeker daarom uit
dien hoofde aanspraak heeft op een uitkering ingevol-
ge de Abw. Artikel 1 van het EVSMB bepaalt dat
onderdanen van de verdragstaten die zich rechtmatig
ophouden in een van de andere verdragstaten en die
niet beschikken over voldoende middelen dezelfde
aanspraak op sociale en medische bijstand hebben als
eigen onderdanen. Artikel 11 onder a van het EVSMB
bepaalt – voor zover hier van belang – dat het verblijf
van een vreemdeling op het grondgebied van een der
verdragsluitende partijen als rechtmatig in de zin van
dit Verdrag wordt beschouwd zolang te zijnen aanzien
een verblijfs- of een 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. Ingevolge artikel 11 onder b van het EVSMB
wordt rechtmatig verblijf onrechtmatig op het ogen-
blik waarop een bevel tot verwijdering tegen betrok-
ken persoon is uitgevaardigd, tenzij schorsing van de
uitvoering wordt verleend. De president is van oordeel
dat het niet uitgesloten moet worden geacht dat de
hoogste rechter in zaken als de onderhavige uiteinde-
lijk tot het oordeel zal komen dat, indien er zich ten
aanzien van een onderdaan van een van de verdrags-
luitende staten een sitatie voordoet als bedoeld in arti-
kel 1b aanhef en onder 3 van de Vw, er sprake is van
een ‘soortgelijke vergunning’ en derhalve van recht-
matig verblijf in Nederland in de zin van het EVSMB.
Geconcludeerd moet worden dat, nu uit de brief van
de Staatsecretaris van Justitie van 20 juli 1999 volgt
dat verzoeker uitstel van vertrek is verleend geduren-
de de behandeling van het beroep tegen de beslissing
van 20 juli 1999, en het verzoeker op grond van de
inhoud van de brief van de Staatssecretaris van Justitie
d.d. 15 december 1999 is toegestaan om de behande-
ling van het verzoek om toelating op grond van de tij-
delijke witte illegalenregeling in Nederland af te
wachten, er sprake is van de in artikel 1b, aanhef en
onder 3 van de Vw bedoelde situatie dat uitzetting van
verzoeker, in afwachting van de – definitieve – beslis-
sing op een aanvraag om toelating op grond van een
beschikking ingevolge de Vw achterwege dient te
blijven. Gelet hierop moeten de belangen van verzoe-
ker bij het treffen van een voorziening als verzocht,
bijzonder groot worden geacht. In aanmerking
nemend de wederzijdse belangen is de president van
oordeel dat het treffen van een voorlopige voorziening
aangewezen is. Voor zover verzoeker zich heeft beroe-
pen op de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank
’s-Gravenhage van 28 oktober 1999 (nr. 98/8513
NABW), waarin is geoordeeld dat het in het kader van
de toepassing van de Koppelingswet bij beëindiging
van de bijstandsuitkering gemaakte onderscheid naar
nationaliteit in strijd is met artikel 26 van het
Internationale verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten, overweegt de president dat verzoeker
naar haar voorlopig oordeel is te vatten onder de in
genoemde uitspraak van de rechtbank onderscheiden

categorie 2 van vreemdelingen ten aanzien waarvan
dat oordeel geldt. Onder genoemde categorie wordt
geschaard de groep vreemdelingen die, zoals in casu
het geval, op het moment van de inwerkingtreding
van de Koppelingswet op 1 juli 1998 bijstand ontving
en voor wie de inwerkingtreding heeft geleid tot
beëindiging van de bijstandsuitkering. Het voorgaan-
de leidt de president tot het oordeel dat het het ver-
zoek om toepassing van artikel 8:81 van de Awb voor
inwilliging in aanmerking komt. Derhalve ziet de pre-
sident aanleiding het bestreden besluit te schorsen en
te bepalen dat aan verzoeker met ingang van 25 mei
2000 bijstandsuitkering dient te worden toegekend,
berekend naar de voor hem geldende norm. De presi-
dent ziet voorts aanleiding verweerster op de voet van
het Besluit proceskosten bestuursrecht te veroordelen
in de door verzoeker in verband met de behandeling
van het verzoek gemaakte proceskosten. Het bedrag
van de kosten wordt vastgesteld op 1 punt voor het
verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zit-
ting in een zaak van gemiddeld gewicht (wegingsfac-
tor 1, ƒ 710,– per punt, in totaal ƒ 1.420,–).
Aangezien ten behoeve van verzoeker ter zake van dit
verzoek een toevoeging is verleend krachtens de Wet
op de rechtsbijstand, dient ingevolge artikel 8:85,
tweede lid, Awb de betaling van dit bedrag te geschie-
den aan de griffier van deze rechtbank.
(Volgt gegrondverklaring van het beroep; red.)

Noot
1. In deze zaak schorst de Haagse bestuursrechter de
(hernieuwde) beëindiging van de verlening van bij-
stand aan een Turkse onderdaan, die in afwachting is
van een beslissing over zijn eerste toelating en derhal-
ve op grond van artikel 1b sub 3 Vw 1965 in
Nederland verblijft. Deze uitspraak heeft veel publici-
teit gekregen (zie onder andere De Volkskrant 21 juli
2000) omdat de Turkse onderdaan in kwestie dezelfde
was wiens verblijf eerst door de President rechtbank
Den Haag 7 oktober 1998 (RV 1998, 82) in een civiel
kort geding als rechtmatig in de zin van het EVSMB
werd geacht waardoor zijn bijstandsuitkering niet
beëindigd mocht worden, waarna het Gerechtshof
Den Haag in hoger beroep in het in deze bundel onder
nummer 81 opgenomen arrest van 20 januari 2000
juist van oordeel was dat de beëindiging van de verle-
ning van een bijstandsuitkering niet in strijd met het
EVSMB was, waarna de bijstand weer werd beëin-
digd. De president baseert in bovenstaande uitspraak
zijn oordeel op de overweging dat het niet uitgesloten
moet worden geacht dat de hoogste rechter in zaken
als de onderhavige uiteindelijk tot het oordeel zal
komen dat er sprake is van een ‘soortgelijke vergun-
ning’ en derhalve van rechtmatig verblijf in de zin van
het Europees Verdrag betreffende Sociale en
Medische Bijstand (EVSMB), waardoor er recht op
bijstand bestaat. De Haagse bestuursrechter kiest met
dit oordeel voor een andere interpretatie van het
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begrip rechtmatig verblijf in de zin van het EVSMB
dan het Haagse Gerechtshof in het civiele arrest van
20 januari 2000 (zie nr. 81 van deze bundel). De
Haagse bestuursrechter houdt in afwachting van een
oordeel van de Centrale Raad van Beroep – als ‘hoog-
ste rechter in zaken als de onderhavige’ – vooralsnog
vast aan de mogelijkheid dat verblijf in de zin van arti-
kel 1b sub 3 Vw 1965 aangemerkt wordt als rechtma-
tig verblijf als bedoeld in artikel 11(a) EVSMB. Dit,
terwijl het Gerechtshof juist tot de conclusie was
gekomen dat de beëindiging van de verlening van een
bijstandsuitkering niet in strijd met het EVSMB was.
2. Deze uitspraak is bovendien interessant omdat vol-
gens de president deze Turkse onderdaan ook onder
de categorie vreemdelingen valt, die op het moment
van de inwerkingtreding van de Koppelingswet op 1
juli 1998 bijstand ontving en voor wie de inwerking-
treding heeft geleid tot beëindiging van de bijstands-
uitkering en ten aanzien van wie moet worden geoor-
deeld dat het in het kader van de toepassing van de
Koppelingswet gemaakte onderscheid naar nationali-
teit in strijd is met artikel 26 IVBPR. De president
volgt hiermee de jurisprudentie van de bestuursrech-
ter (zie rechtbank Den Haag 28 oktober 1999, RV
1999, 84 en President Rechtbank Utrecht 9 december
1999, RV 1999, 85) en wijkt ook op dit punt af van de
opvatting van de civiele kamer van het Gerechtshof.
3. Eveneens op 19 juli schorst dezelfde Haagse presi-
dent de beëindiging van de bijstandsuitkering van nog
een andere Turkse onderdaan, die eveneens in afwach-
ting is van een beslissing over zijn eerste toelating en
derhalve op grond van artikel 1b sub 3 Vw 1965 in
Nederland verblijft (Pres. rechtbank Den Haag 19 juli
2000, AWB 00/5941, te vinden via www.recht-
spraak.nl onder ELRO-nummer: AA6607). Deze
vreemdeling vroeg op 13 oktober 1998 voor de eerste
keer een verblijfsvergunning aan en kreeg als gevolg
van de hierboven al vermelde uitspraak in het civiele
kort geding van 7 oktober 1998 op 15 juni 1999 als-
nog met terugwerkende kracht bijstand toegekend
met ingang van 15 oktober 1998. Vervolgens wordt
deze bijstandsuitkering in mei 2000 weer beëindigd
als gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof van
20 januari 2000. Ook hier wordt die beëindiging
geschorst omdat het om een Turks onderdaan gaat die
op grond van artikel 1b sub 3 Vw 1965 in Nederland
verblijft, waardoor de president niet uitsluit dat de
hoogste rechter deze situatie zal aanmerken als recht-
matig verblijf in de zin van artikel 11(a) EVSMB.
Een beroep op artikel 26 IVBPR wordt in deze zaak
niet gehonoreerd omdat er geen sprake was van een al
voor 1 juli 1998 bestaande aanspraak op bijstand, die
door de inwerkingtreding van de Koppelingswet
werd beëindigd. Zie voor een aan beide uitspraken
van 19 juli vergelijkbare uitspraak ook: President
rechtbank Den Haag 11 juli 2000, AWB 00/5032
Nabw, gepubliceerd in JV 2000/202.
4. Deze uitspraken van de Haagse bestuursrechter
hebben niet tot een algemene beleidswijziging geleid.

In een circulaire van 31 augustus 2000 (kenmerk
BZ/AB/2000/554616, gepubliceerd in PS Documen-
ta, 2000, p. 1689-1690) bericht de Minister van SZW
de gemeenten dat het algemene beleid inzake bij-
standsverlening aan de categorie vreemdelingen in
kwestie vooralsnog gebaseerd blijft op de uitspraak
van het Gerechtshof Den Haag van 20 januari 2000,
in afwachting van een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep. Gemeenten dienen de bijstandsuitkerin-
gen alleen (weer) te betalen in die individuele geval-
len waarin de rechter in een uitspraak dit heeft
bepaald. De waarde van een dergelijke mededeling in
een circulaire is overigens betrekkelijk omdat
gemeenten gezien de artikelen 93 en 94 GW zelf een
afweging moeten maken of de verlening van bijstand
in strijd is met een ieder verbindende bepalingen van
verdragen, zoals artikel 1 EVSMB of artikel 26
IVBPR. De Centrale Raad van Beroep heeft op zijn
beurt besloten de uitspraak in cassatie van de Hoge
Raad van het arrest van het Gerechtshof van 20 janu-
ari 2000 af te wachten, zo blijkt uit een brief van de
Minister van SZW van 23 november 2000 aan de
Voorzitter van de vaste commissie van SZW van de
Tweede Kamer (als niet dossierstuk te vinden via
www.parlement.nl/doc/parlando/hfdframe/par001.ht
m onder de kenmerken szw0001053 en NDS 2584).
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President rechtbank Rotterdam 27 januari 2000,
VABW 99/2832-GSS (mr. Goossens).

De president is voorshands van oordeel dat voor de
weigering van een verzoek om aanvullende bijstand
op een eerdere WW-uitkering in het geval van een
vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft,
omdat deze aanspraak heeft gemaakt op de tijdelijke
witte illegalenregeling en de Staatssecretaris heeft
verklaard dat hij de beoordeling van die aanvraag in
Nederland mag afwachten, geen redelijk en objectief
gerechtvaardigde gronden als bedoeld in artikel 26
IVBPR te vinden zijn.

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

X., (verzoeker), adv. mr. S. Karkache
tegen
het College van burgemeester en wethouders van
Rotterdam (verweerder)

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE PROCEDURE
Bij besluit van 6 december 1999 (verzonden 13
december 1999) heeft verweerder afwijzend beslist
op verzoekers aanvraag van 26 november 1999 om
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