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RECHTBANK UTRECHT 
Sector Bestuursrecht  
 
zaaknummers: AWB 99/1988 
 
V-nr: ve11002134 
 
uitspraak van de president  
 
in het geding tussen:  
 
A., 
verzoeker, 
gemachtigde: mr P.T.A.M. Melchers,  
 
en:  
 
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, 
verweerder, 
gemachtigde: mr E.J.W. Bruinsma.  
 
 
1. Verloop van de procedure 
 
1.1. Bij besluit van 28 juli 1999, (…), heeft verweerder de eerder aan verzoeker 
toegekende uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet (Abw) ter voorziening in de 
noodzakelijke kosten van bestaan, ingaande 13 januari 1998 beëindigd. 
 
1.2. Tegen dat besluit is op 4 augustus 1999 een bezwaarschrift ingediend bij verweerder. 
 
1.3. Namens verzoeker is op 11 oktober 1999 een voorlopige voorziening gevraagd aan 
de president van deze rechtbank. 
 
1.4. Het verzoek om een voorlopige voorziening is behandeld ter zitting van 25 november 
1999. 
Verzoeker is daar in persoon verschenen bijgestaan door mr P.T.A.M. Melchers, advocaat 
te Utrecht. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door E.J.W. Bruinsma, 
ambtenaar bij de gemeente Utrecht. 
 
2. Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (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 verzoek een 
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. 
 
2.2. Voorzover deze toetsing meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over het geschil 
in de bodemprocedure, heeft dit oordeel een voorlopig karakter en bindt dit de rechtbank 
niet bij haar beslissing in die procedure. 
Tot het treffen van een voorlopige voorziening in een zaak als de onderhavige waar het 
geschil mede een financiële aanspraak betreft, is voorts in beginsel slechts plaats indien 
op grond van de beschikbare gegevens met een grote mate van waarschijnlijkheid moet 
worden aangenomen dat het bestreden besluit in bezwaar of in beroep in rechte geen 
stand kan houden en bovendien feiten en omstandigheden aanwijsbaar zijn die 
meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. 
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Voorts zal in de afweging van de belangen van partijen mede zijn te betrekken de vraag 
naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling door verzoeker, indien 
deze door de uitslag van de bodemprocedure genoopt zou worden het alsdan 
onverschuldigd betaalde aan het bestuursorgaan te betalen. Gegeven het grote belang 
van verzoeker bij voortzetting van een uitkering als de onderhavige wordt bij die 
belangenafweging zwaarwegende betekenis toegekend aan de belangen van verzoeker. 
 
2.3. Aangezien tijdig bezwaar is gemaakt bij verweerder tegen het besluit waarop het 
verzoek betrekking heeft en deze rechtbank in een eventuele hoofdzaak bevoegd zal zijn, 
is er geen beletsel het verzoek om een voorlopige voorziening ontvankelijk te achten. 
 
2.4. Verzoeker, die de Ethiopische nationaliteit heeft, is geboren op 4 september 1977 en 
verblijft sedert 26 december 1993 in Nederland. Verzoeker was laatstelijk in bezit van een 
vergunning tot verblijf, een zogeheten D-document waarvan de geldigheidsduur afliep op 
14 januari 1998. 
 
2.5. Op 6 augustus 1998 heeft verzoeker bij de Korpschef van politieregio Utrecht 
verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning. Bij 
beschikking van 23 september 1998 van de Staatssecretaris van Justitie is deze aanvraag 
niet ingewilligd en is verzoeker aangezegd Nederland binnen vier weken te verlaten. Bij 
brief van 24 februari 1999 heeft de Staatssecretaris van Justitie aan verzoeker bericht dat 
uitzetting gedurende de periode dat het bezwaar aanhangig is niet achterwege zal blijven. 
Op 2 maart 1999 heeft verzoeker de president van de arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage, zitting houdende te Haarlem, verzocht voornoemd besluit van 24 februari 
1999 te schorsen. Bij brief van 22 juli 1999 heeft de Staatssecretaris van Justitie alsnog 
besloten, in afwachting van de beslissing op bezwaar, uitzetting achterwege te laten. 
Vervolgens is bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie van 19 oktober 1999 het 
bezwaar ongegrond verklaard en is verzoeker aangezegd binnen vier weken Nederland te 
verlaten. Tegen dit besluit is namens verzoeker op 11 november 1999 beroep ingesteld. 
Ingevolge het beleid van de Staatssecretaris van Justitie ter voorkoming van dubbele 
procedures, te weten een hoofdzaak en een voorlopige voorziening gericht tegen de 
uitzetting is verzoeker uitstel van vertrek verleend gedurende de behandeling van het 
beroep en zal de Vreemdelingenkamer van de arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage het beroep versneld behandelen. 
 
2.6. Nadat in het kader van een door de Sociale Dienst verricht heronderzoek was 
gebleken dat de geldigheidsduur van verzoekers verblijfsvergunning op 14 januari 1998 
was verstreken, is verzoekers uitkering ingevolge de Abw per 1 juli 1999 geblokkeerd en 
heeft verweerder deze uitkering bij het bestreden besluit van 28 juli 1999 met ingang van 
14 januari 1998 ingetrokken. De aan verzoeker tot en met juni 1999 betaalde uitkering 
ingevolge de Abw wordt door verweerder niet teruggevorderd. 
Verweerder heeft bij zijn besluit overwogen dat per 1 juli 1998 de zogenoemde 
Koppelingswet in werking is getreden en dat is gebleken dat verzoeker vanaf 14 januari 
1998 niet beschikt over een vergunning tot verblijf in Nederland als bedoeld in artikel 1b, 
aanhef en onder 1, van de Vreemdelingenwet (Vw). Dientengevolge bestaat er - aldus 
verweerder - ingevolge de artikelen 7 van de Abw geen aanspraak op uitkering ingevolge 
die wet. 
 
2.7. Verzoeker beoogt met zijn verzoek om een voorlopige voorziening dat hem ter 
voorziening in de noodzakelijke kosten van het bestaan verder uitkering ingevolge de Abw 
wordt toegekend. Van de kant van verzoeker is in dit verband naar voren gebracht dat 
verweerders besluit onvoldoende gemotiveerd is en dat de beëindiging van zijn uitkering 
onevenredig nadelige gevolgen heeft waardoor verweerder handelt in strijd met artikel 3:4 
van de Awb. Ook acht verzoeker het evenredigheidsbeginsel geschonden nu verweerder 
de uitkering met terugwerkende kracht tot 14 januari 1998 heeft beëindigd. 
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2.8. Per 1 juli 1998 is in werking getreden de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen 
jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en 
vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland, 
wet van 26 maart 1998 (Stb 1998,203), ook wel aangeduid als Koppelingswet. 
 
2.9. 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 van de Abw gewijzigd. Dit artikel luidt met ingang van 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. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hier te lande verblijvende vreemdelingen, 
anders dan die bedoeld in artikel 1b, aanhef, en onder 1, van de Vreemdelingenwet, voor 
de toepassing van deze wet met een Nederlander gelijk worden gesteld: 
a. ter uitvoering van een verdrag dan wel een besluit van een volkenrechtelijke 
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, van 
de Vreemdelingenwet, 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, totdat op die aanvraag, dat bezwaar of dat beroep is beslist." 
 
2.10. De in het derde lid van dit artikel bedoelde algemene maatregel van bestuur is het 
Besluit gelijkstelling vreemdelingen Abw, Ioaw en Ioaz, (Stb 1998, 308) van 27 april 1998 
(hierna: het Besluit). Artikel 1 van dit Besluit luidt als volgt. 
"1. Voor de toepassing van de Abw (...) wordt met een Nederlander gelijkgesteld de 
vreemdeling die, na rechtmatig verblijf in Nederland te hebben gehouden in de zin van 
artikel 1b, aanhef en onder 1, Vw: 
a. voor de beëindiging 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 van de Awb toepassing heeft gevonden, bezwaar heeft 
gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen intrekking van de toelating in de zin van artikel 
1b, aanhef en onder 1, Vw. 
2. De gelijkstelling, bedoeld in 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 Vw of op 
grond van een rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven." 
 
2.11. In artikel 1b van de Vw is - voorzover hier van belang - bepaald dat vreemdelingen 
in Nederland slechts rechtmatig verblijven genieten: 
'1. op grond van een besluit tot toelating alsmede op grond van toelating als 
gemeenschapsonderdaan tenzij deze onderdaan verblijf houdt in strijd met een beperking 
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 begrepen, 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. (...)." 
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2.12. Verweerder heeft bij het nemen van het bestreden besluit met terugwerkende 
kracht, en wel vanaf 14 januari 1998, verzoekers uitkering beëindigd. Omtrent de 
toelaatbaarheid van de terugwerkende kracht zal, zoals verweerders gemachtigde ter 
zitting heeft aangegeven, nog nader in de bezwaarschriftprocedure worden beslist. 
 
2.13. Uit het oogpunt van rechtszekerheid behoort een beëindiging van een periodieke 
uitkering in het algemeen niet eerder in te gaan dan de datum waarop betrokkene van het 
daartoe strekkende besluit heeft kennis genomen. 
De president is ambtshalve bekend met de door de Staatssecretaris van Justitie, mede 
namens o.a. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport geschreven brief van 23 juni 1998 aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van 
de Koppelingswet. In die brief staat versneld, ter beantwoording van de tijdens het 
Algemeen Overleg van 18 juni 1998 gerezen vragen, dat de gemeenten bij het beëindigen 
van uitkeringen grote zorgvuldigheid willen betrachten. Dit betekent dat een 
beoordelingsgesprek moet plaatsvinden waarin wordt vastgesteld of de Koppelingswet 
gevolgen heeft voor de desbetreffende persoon. Pas na dit gesprek en de daarop 
volgende beoordeling door de uitvoeringsinstantie van de actuele situatie kan een 
beëindigingsbeschikking worden verzonden, waarbij naar het oordeel van de 
Staatssecretaris een beëindigingstermijn van vier weken redelijk is. In antwoord op de 
vraag van de heer Dittrich heeft de Staatssecretaris aangegeven dat er geen sprake kan 
zijn van een plotselinge beëindiging zonder in achtneming van de Awb-termijnen. 
 
2.14. Met het bovenvemoemde rechtszekerheidsbeginsel, daarbij gelet op eerder vermeld 
schrijven van de Staatssecretaris van Justitie, acht de president onverenigbaar dat 
verweerder bij zijn beschikking van 28 juli 1999 verzoekers uitkering met terugwerkende 
kracht tot 14 januari 1998 (derhalve voor de inwerkingtreding van de Koppelingswet) heeft 
ingetrokken en materieel, door niet over te gaan tot terugvordering, met ingang van 1 juli 
1999 heeft beëindigd. Op deze grond kan worden aangenomen dat het bestreden besluit 
weliswaar in bezwaar niet in stand zal worden gelaten, doch zulks kan geen grond vormen 
ten aanzien van verzoeker toepassing te geven aan artikel 8:81 van de Awb, nu 
verweerder niet is overgegaan tot terugvordering. 
 
2.15. Dienaangaande wordt als volgt overwogen. Als vaststaand wordt aangenomen dat 
verzoeker, die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, op 28 juli 1999 aan het bepaalde in 
artikel 7, onder 2 van de Abw geen aanspraak op gelijkstelling met een Nederlander kan 
ontlenen, aangezien er ten aanzien van verzoeker op 28 juli 1999 niet kan worden 
gesproken van rechtmatig verblijf in Nederland in de zin van artikel 1b, aanhef en onder 1, 
van de Vw. 
Voorts kan verzoeker niet op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit voor de 
toepassing van de Abw met een Nederlander worden gelijkgesteld. Een dergelijke 
gelijkstelling zou verzoeker aan het Besluit kunnen ontlenen indien hij voor de beëindiging 
van zijn rechtmatig verblijf een aanvraag zou hebben ingediend om voortgezette toelating, 
doch onder meer gelet op het besluit op bezwaar van de Staatssecretaris van Justitie van 
19 oktober 1999, dient te worden vastgesteld dat daar geen sprake van is. 
 
2.16. Verzoeker verbleef naar het oordeel van de president, gelet op het eerder 
genoemde schrijven van 22 juli 1999 waarbij het verzoeker is toegestaan de uitkomst van 
zijn procedure in Nederland af te wachten, op 28 juli 1999 wél rechtmatig in Nederland als 
bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 3, van de Vw. 
Gelet op de Memorie van Toelichting (TK 1994-1995, 24233, nr. 3 blz. 26) op de 
Koppelingswet en het bepaalde in de Vreeemdelingencirculaire A6/4.2.2 onder 2 behoort 
een vreemdeling in die situatie - evenals een vreemdeling die in afwachting is van een 
beslissing op een verzoek om een voorlopige voorziening teneinde de beslissing op 
bezwaar hier te lande te mogen afwachten - immers tot de categorie vreemdelingen 
bedoeld in artikel 1b, aanhef en onder 3, van de Vw. 
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2.17. Aan een dergelijk verblijfsrecht kunnen echter ingevolge het samenstel van 
Nederlandse nationale formele en materiële rechtsregels op de in dit geding relevante 
datum, te weten 28 juli 1999, geen aanspraken op een uitkering ingevolge de Abw worden 
ontleend. 
 
2.18. Hoewel de gemachtigde van eiser zich niet heeft beroepen op internationale 
regelgeving, acht de president het aangewezen ambtshalve te toetsen of de hier boven 
weergegeven bepalingen strijdig moeten worden geacht met het bepaalde in artikel 26 van 
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). 
 
2.19. Genoemd artikel 26 luidt als volgt. 
"Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke 
bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook 
en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke 
grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status" 
Ingevolge artikel 2 van het IVBPR verbindt iedere staat die partij is bij dit verdrag zich de in 
dit verdrag erkende rechten te eerbiedigen en deze aan een ieder die binnen zijn 
grondgebied verblijft en binnen zijn rechtsmacht is onderworpen te verzekeren, zonder 
onderscheid van welke aard ook, zoals ras huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke 
of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand geboorte of enige 
andere omstandigheid. 
 
2.20. In de jurisprudentie is niet langer omstreden dat artikel 26 van het IVBPR 
rechtstreekse werking heeft. Ook is aanvaard dat een ongelijke behandeling als bedoeld in 
dit artikel op objectieve en redelijke gronden gerechtvaardigd kan zijn. Daartoe is vereist 
dat de ongelijke behandeling een geschikt en noodzakelijk middel is om een legitiem doel 
te bereiken. In zijn uitspraken van 30 juni 1995 (AB 96/173) en 12 februari 1997 (RV 
1997/78) heeft de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat het voorkomen van een 
doorkruising van een effectief vreemdelingenbeleid als een dergelijke rechtvaardiging voor 
het maken van onderscheid naar nationaliteit en/of verblijfstatus kan worden aangemerkt. 
 
2.21. Het hiervoor weergegeven samenstel van bepalingen maakt een onderscheid 
tussen Nederlanders en vreemdelingen en derhalve een onderscheid naar nationale 
afkomst als bedoeld in artikel 26 IVBPR. Niet Nederlanders kunnen weliswaar ook een 
uitkering ingevolge de Abw ontvangen, maar nu de voorwaarde van rechtmatig verblijf 
onverbrekelijk verbonden is aan het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit - 
Nederlanders hebben immers per definitie een onvoorwaardelijk verblijfsrecht in Nederland 
-, dient te worden geconcludeerd dat er in de hier aan de orde zijnde bepalingen sprake is 
van onderscheid naar nationaliteit. Dat vervolgens binnen de groep vreemdelingen 
sommige categorieën voor het recht op bijstand met Nederlanders worden gelijkgesteld en 
daarmee ook een onderscheid wordt gemaakt naar verblijfsstatus, doet hieraan niet af. 
Wel is dit laatste gegeven van betekenis voor de vraag of en zo ja in welke gevallen het 
onderscheid naar nationaliteit gerechtvaardigd geacht moet worden. 
 
2.22. Een onderscheid naar nationaliteit bij het verstrekken van bijstand wordt in beginsel 
gerechtvaardigd geacht, voorzover het een noodzakelijk en geschikt middel is ter 
uitvoering van een effectief vreemdelingenbeleid. Het niet maken van bedoeld onderscheid 
(dat overigens ook reeds vóór de inwerkingtreding van de Koppelingswet werd gemaakt) 
zou de geloofwaardigheid en daarmee de effectiviteit van het vreemdelingenbeleid van de 
overheid, die enerzijds de toelating aan vreemdelingen weigert en anderzijds die 
vreemdelingen wel in staat zou stellen ten laste van de openbare kas een bestaan in 
Nederland op te bouwen of te continueren, ernstig kunnen aantasten. 
 
2.23. Voor dit onderscheid bestaat geen grond wanneer een vreemdeling op grond van 
een besluit ingevolge de Vreemdelingenwet in Nederland is toegelaten of op grond van 
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toelating als gemeenschapsonderdaan in Nederland mag verblijven. Daarom wordt in het 
tweede lid van artikel 7 van de Abw met de Nederlander gelijk gesteld de hier te lande 
verblijvende vreemdeling, die rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de in van artikel 1b, 
aanhef en onder 1, van de Vw. 
 
2.24. In het onderhavige geval dient de vraag te worden beantwoord of de 
rechtvaardigingsgrond, namelijk het voorkomen van de doorkruising van een effectief 
vreemdelingenbeleid, wel voldoende draagkracht heeft om vreemdelingen als verzoeker, 
die in Nederland rechtmatig verblijven op de in artikel 1b, aanhef, en onder 3, van de Vw 
genoemde grond, van het recht op bijstand uit te sluiten. Hun verblijf is niet illegaal, noch 
wederrechtelijk. 
 
2.25. In de Memorie van Toelichting op de Koppelingswet (TK, 1994-1995, 24233, nr. 3, 
blz 1 en 2) heeft de regering de doeleinden van het koppelingsbeginsel (samengevat) als 
volgt aangeduid: enerzijds het voorkomen dat illegale vreemdelingen feitelijk hun 
wederrechtelijk verblijf in Nederland kunnen voortzetten doordat zij verstrekkingen en 
uitkeringen kunnen krijgen waarbij geen verblijfspositietoets wordt aangelegd, 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 
zijn. 
 
2.26. Voor het antwoord op de hierboven gestelde vraag worden twee categorieën 
onderscheiden: 
1. de groep vreemdelingen die onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
Koppelingswet op 1 juli 1998 geen algemene bijstand ontving, en 
2. de groep vreemdelingen die op dat moment wel bijstand ontving en voor wie de 
inwerkingtreding van de Koppelingswet dus geleid heeft tot beëindiging van de bijstand. 
Ten aanzien van de eerste groep beantwoordt de president de vraag in het algemeen 
bevestigend. Voor deze groep wordt niet alleen het door de regering aangegeven doel - 
zoals hiervoor omschreven - legitiem geacht, maar de uitsluiting van het recht op bijstand 
ook een daarvoor geschikt en noodzakelijk middel. Daarbij wordt betekenis gehecht aan 
het gegeven dat toelating tot Nederland (met uitzondering van de toelating als vluchteling) 
in het algemeen slechts verleend wordt indien de betrokken vreemdeling voor de 
noodzakelijke middelen van bestaan geen beroep behoeft te doen op de openbare kas. 
Dat deze vreemdelingen, indien zij niet zelf hier te lande kunnen voorzien in de 
noodzakelijke middelen van bestaan, in afwachting van een definitieve beslissing op hun 
aanvraag gedwongen zijn om een beroep te doen op verwanten of wellicht naar hun land 
van herkomst terug te keren, wordt niet disproportioneel en als middel passend geacht bij 
het vreemdelingenrechtelijke doel dat met de Koppelingswet wordt nagestreefd. 
 
2.27. Anders ligt dit voor de groep vreemdelingen die, zoals eiser in het onderhavige 
geval op 28 juli 1999, in afwachting waren van een definitieve beslissing op hun aanvraag 
om toelating, op dat moment rechtmatig in Nederland verbleven en op dat moment 
bijstand ontvingen. Ten aanzien van hen geldt dat de Nederlandse overheid in afwachting 
van een beslissing omtrent de toelating niet alleen in hun verblijf hier te lande heeft berust, 
maar dat ook door bijstandsverlelüng heeft mogelijk gemaakt. 
Enerzijds betekent dit dat door de abrupte beëindiging van hun recht op bijstand in veel 
mindere mate een vreemdelingrechtelijk doel dient, omdat de situatie die de overheid door 
uitsluiting van het recht op bijstand wil voorkomen zich reeds gerealiseerd heeft, 
anderzijds treft de beëindiging van het recht op bijstand deze groep in het bijzonder, 
omdat het hier om een laatste vangnet gaat en deze vreemdelingen kennelijk - gezien de 
eerdere bijstandverlening - niet op andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Voor deze vreemdelingen geldt dat niet zozeer een rechtspositie wordt opgebouwd, doch 
wordt in feiten een bestaande rechtspositie afgebouwd. Een dergelijk afbouwen moet eerst 
gerechtvaardigd worden geacht vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat de vreemdeling 
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inderdaad geen verblijfsstatus toekomt waaraan een bijstandsuitkering is gekoppeld. Het 
gemaakte onderscheid moet daarom voor deze groep disproportioneel geacht worden. Dit 
betekent dat het onderscheid naar nationaliteit voor deze groep, waartoe als gezegd ook 
eiser behoort, in onvoldoende mate op objectieve en redelijke gronden gerechtvaardigd 
kan worden. 
 
2.28. Uit bovenstaande volgt dat eiser op 28 juli 1999 voor de beoordeling van het recht 
op bijstand gelijk kan worden gesteld met een Nederlander. Aangezien vast staat dat 
verweerder dit bij het nemen van het bestreden besluit niet heeft gedaan, lijkt het de 
president niet onwaarschijnlijk dat het thans bestreden besluit bij het te nemen besluit op 
bezwaar ook op deze grond niet in stand zal worden gelaten. 
 
2.29. Nu het verzoek om toekenning van een uitkering ingevolge de Abw bij wijze van 
voorlopige voorziening op 11 oktober 1999 is ingediend zal het verzoek per die datum 
worden toegewezen. De voorziening wordt getroffen voor de periode tot en met zes weken 
na de datum van verzending van de beslissing op het tegen het besluit van 28 juli 1999 
ingediende bezwaarschrift. 
 
2.30. In het vorenstaande wordt aanleiding gezien om verweerder met toepassing van 
artikel 8:75 van de Abw te veroordelen in de door verzoeker in verband met de 
behandeling van zijn verzoek (redelijkerwijs noodzakelijk) gemaakt kosten. Deze kosten 
bedragen gelet op het Besluit proceskosten bestuursrecht ƒ 1.420,=. Aangezien ten 
behoeve van verzoeker ter zake van dit verzoek een toevoeging is aangevraagd krachtens 
de Wet op de rechtsbijstand dient ingevolge artikel 8:75, tweede lid, van de Awb de 
betaling van dit bedrag te geschieden aan de griffier van deze rechtbank. 
 
2.31. Beslist wordt als volgt. 
 
3. Beslissing 
 
De president: 
 
3.1. wijst het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
toe en schorst het besluit van 28 juli 1999, 
 
3.2. bepaalt dat verweerder verzoeker bij wijze van voorlopige voorziening met ingang van 
11 oktober 1999 een bijstandsuitkering verstrekt naar de voor hem geldende 
bijstandsnorm tot zes weken na de datum van verzending van de beslissing op het tegen 
dat besluit ingediende bezwaarschrift, 
 
3.2. bepaalt dat de gemeente Utrecht het door verzoekster betaalde griffierecht ad ƒ 55,= 
dient te vergoeden, 
 
3.3. veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekster in dit geding ten bedrage 
van ƒ 1.420,=, 
 
3.4. wijst de gemeente Utrecht aan als rechtspersoon die het onder 3.3 genoemde bedrag 
dient te vergoeden. De vergoeding genoemd onder 3.3 dient te worden betaald aan de 
griffier van deze rechtbank. 
 
[Rechter: Mr Van der Beek-Gillessen] 


