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Besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van
de Arbeidsvoorzieningswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1994, Directoraat-Generaal voor Algemene
Beleidsaangelegenheden nr. ABA/AM/SCV/94/1957A;
Gelet op artikel 61, eerste lid, onder d, van de Arbeidsvoorzieningswet;
De Raad van State gehoord (30 januari 1995, nr. W12.94.0771);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 17 augustus 1995, nr. AM/AAB/95/9268;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het recht zich als werkzoekende door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te laten registreren, komt toe aan een vreemdeling die
beschikt over een krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet afgegeven
vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid en die onvrijwillig
werkloos is.
Artikel 2
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 12 september 1995, nr. 176.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet
arbeid vreemdelingen in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Surabaya, 23 augustus 1995
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
In artikel 61, eerste lid, onder a, b en c, van de Arbeidsvoorzieningswet
is geregeld dat uitsluitend personen die zonder tewerkstellingsvergunning
daadwerkelijk in Nederland arbeid mogen verrichten, recht hebben op
registratie als werkzoekende door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De
betreffende personen hebben op grond van artikel 78 van de
Arbeidsvoorzieningswet recht op arbeidsbemiddeling door de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Behalve uit Nederlanders en onderdanen
van lid-staten van de Europese Unie en daarmee gelijkgestelde onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte, bestaat deze
groep uit alle vreemdelingen met een aantekening op hun verblijfsdocument dat zij zonder beperking arbeid mogen verrichten.
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 61, eerste lid, onder
d, van de Arbeidsvoorzieningswet.
Hiermee wordt een categorie vreemdelingen aangewezen die naast de
in de wet genoemde personen eveneens aanspraak kunnen maken op
inschrijving en daarmee op bemiddeling door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Het betreft onvrijwillig werkloos geworden en ingevolge de artikelen 2,
jo° 3 en 4 van de Wet arbeid vreemdelingen vergunningplichtige
vreemdelingen. Deze personen kunnen recht hebben op een werkloosheidsuitkering waaraan de verplichting tot inschrijving bij de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie is verbonden.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. P. W. Melkert
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