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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 26 wordt een nieuw artikel 26a ingevoegd, luidende:

Artikel 26a

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1993 ingediende
voorstel van wet houdende regels met betrekking tot aspecten van het
welzijnsbeleid (Welzijnswet 19..), (23 315), tot wet wordt verheven, komt
artikel 3, tweede lid, als volgt te luiden:

2. Onze minister kan het orgaan taken als bedoeld in het eerste lid
opdragen met betrekking tot andere categorieën vreemdelingen als
bedoeld in artikel 2, onderdeel I, van de Welzijnswet.

Tevens wordt in dit lid na «de Welzijnswet» toegevoegd het jaartal van
het Staatsblad waarin de bovengenoemde wet is geplaatst.

B

In artikel 12 wordt na «asielzoekers» ingevoegd: en andere categorieën
vreemdelingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid,.

In artikel 17 wordt «en geschieden overeenkomstig» vervangen door:,
overeenkomstig.

Paragraaf 6 vervalt.

1 In verband met een verbetering in onderdeel
A.
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Toelichting

A

De aanpassing in het tweede lid van artikel 3 houdt verband met de
aansluiting bij de terminologie van artikel 2, onderdeel I, van de herziene
Welzijnswet en de nieuwe citeertitel van de herziene Welzijnswet.
Verwezen zij verder naar het gestelde in de memorie van antwoord.

B

Deze wijziging behelst dat indien het orgaan belast wordt met de
opvang van andere categorieën vreemdelingen op grond van artikel 3,
tweede lid, de minister ook voor deze groepen regels op grond van artikel
12 kan stellen met betrekking tot verstrekkingen. In de praktijk zullen uit
praktisch oogpunt namelijk veelal dezelfde regels als voor asielzoekers
gelden. Uiteraard kan desgewenst wel worden voorzien in afwijkende
regels voor een categorie vreemdelingen.

Deze wijziging behelst een redactionele aanpassing van het artikel.

D

Artikel 20 kan vervallen in verband met artikel 2:5 van de Algemene wet
bestuursrecht. Verwezen zij verder naar het gestelde hieromtrent in de
memorie van antwoord.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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