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's-Gravenhage. 5 deoember 1972

Nieuwe E.E.G.-voorsohriften

Aan de heren Prooureurs-Generaal, fgd.
Direoteuren van Politie,

de heren Hoofden van plaatselijke politie.

'Ik doe u hierbij toekomen de tekst van:

a. de tweede wijziging van het Vreemdelingenbesluit;

b. de nota van toeliohting op deze wijziging;

o. de twintigste wijziging van het Voorsohrift Vreemdelingen.

Zoals uit de onder ~ bedoelde toeliohting blijkt, strekken deze

wijzigingen in hoofdzaak tot uitvoering van de nieuwe E.E.G.-riohtlijn

72/194/EEG van 18 mei 1972~ Onder de wijzigingen in het Voorschrift

Vreemdelingen zijn er enige welke op de grensbewaking betrekking hebben.

De wijziging van het Vreemdelingenbesluit, en de wijziging van het

Voorschrift Vreemdelingen, voorzover samenhangend met, de nieuwe bepa-

lingen van het gemeenschapsreoht, werken terug tot 18 november 1972,

datum waarop de Lid-Sta+.en van de Ëurdpese Gemeenschappen de nodige

maatregelen voor het volgen van de riohtlijn in werking moeten hebben

gesteld. ,

Door genoemde riohtlijn wordt de ooördinat1eriohtlijn 64/221/EEG van

25 februari 1964 van toepassing~op werknemers die na beëindiging van

hun beroepswerkzaamheden hun verblijf in de Lid-Staat van vroegere te-

werkstelling mogen voortzetten, benevens hun familieleden, overeenkom-

stig de voorwaarden daartoe gesteld in de Verordening"(EEG) Nr. 1251/70

van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1970.

Daardoor zijn deze personen thans volledig gelijkgesteld met begunstig-

de E.E.G.-onderdanen. -Op hen zijn derh~lve van toepassing alle bepa-

lingen van het Vreemdelingen besluit en van ,het Voorsohrift Vreemde-

lingen welke strekken tot uitvoering van bepalingen van h~t g~meen-

sohapsrecht.

Ter nadere toelichting moge ik, behalve naar de u hièrbij aangeboden

teksten, verwijzen naar de Vreemdelingencirculaire, Deel G, onder 1,

Hoofdstuk V. Aldaar heb ik, vooruitlopend op de thans tot stand gekomen

wijziging reeds d~ algemene aanwijzin~ g~geven bedoelde personen te be-

handelen als waren zij begunstigde E.E.G.-onderdanen.
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Een met het voorgaande verband houdende wijziging is aangebraoht in

art.31 van het Voorsohrift Vreemdelingen. Ingevolge het gewijzigde

art. 31, tweede 1id, aanhef en onder ~, V.V. wordt een dooument van

het als bijlage 5 ~ bij het Voorschrift Vreemdelingen gevoegde model

als identiteitspapier verstrekt aan houders van een vergunning tot ver-

blijf die tot de ~oep gewezen werknemers behoren. Deze vergunning

heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. In het merendeel der gevallen

zullen de hier bedoelde personen reeds tijdens de uitoefening van hun

werkzaamheden in het bezit van Qit identiteitspapier zijn gesteld.

Voor het reoht van voortgezet verblijf kunnen eohter - ongeaoht de duur

van de verriohte werkzaamheden en van het verblijf in ,Nederland -

bepaalde personen in aanmerking komen, met name zij die 'door,.~nvaliditelt

of beroepsziekte 'zioh genoopt zien voortijdig hun werkzaamheden te

beëindigen, en hun familieleden, zomede de familieleden van werknemers

die gedurende hun beroepsleven komen te overlijden.

Onder deze personen bevinden er zioh aan wie, in verband met de te

verwaohten korte duur van'de tewerkstelling in Nederland, een ver-

gunning tot verblijf met een korte geldigheidsduur is verleend en aan

wie dienovereenkomstig een dooument van het model ~ is uitgereikt, of

in wier paspoort een aantekening is gesteld betreffende de verlening

van een vergunning tot verblijf met korte geldigheidsduur. Ook doen

zioh gevallen voor waarin de verwaohte duur van de tewerkstelling de

vrije termijn niet oversohreed; zodat geen vergunning tot verblijf be-

hoefde te worden afgegeven. Terzake moge ik verwijzen naar de artikelen

94, tweede,lid, en 46, eerste lid, aanhef ,en onder~, Vb. en naar art.

31, eerste lid, aanhef en onder ~, VVo - ,

Indien in de hier bedoelde gevallen de betrokkenen prijs stellen op het

reoht van voortgezet verblijf in Nederland, dient hun tegen inneming

van 'het hun uitgereikte dooument model ~, resp.,'tegen overlegging van

hun paspoort en met doorhaling van de eventueel daarin geste1de aante~

- kening betreffende de verlening van een vergunning tot verblijf, alsnog

een vergunning tot verblijf met een geldigheidsduur van vijf jaar te

,worden verleend onder uitreiking van een identiteitspapier van het als

bijlage 5 ~ bij het Voorsohrift Vreemdelingen gevoegde model.

Tot de uitreiking van dit dooument behoeven de betrokken personen niet

te worden opgeroepen. Uitreiking kan gesohieden wanneer betrokkenen

zioh voor de verlenging van de geldigheidsduur van de hun verleende

vergunning tot verblijf, of ter verkrijging van een zodanige vergunning,
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tot het hoofd van plaatselijke politie wenden.

Overigens blijft hetgeen in Hoofdstuk V van de Vreemdelingenoiroulaire,

Deel G, onder 1, omtrent gewezen werknemers en hun familieleden is

gesteld, van kraoht. Met name geldt dit voor hetgeèn is opgemerkt ten

aanzien van diegensn onder hen die inmiddels houder zijn geworden van

een vergunning tot vestiging en voor de aanwijzing omtrent het houden

van aantekening in de vreemdelingenadministratie omtrent personen die in

aanmerking komen voor het recht van voortgezet verblijf.

Bij genoemd Hoofdstuk V ware een verwijzing naar deze circulaire te

stellen,

/
D~ze circulaire ware tijdelijk op te bergen aohter de Vreemdelingen-

oirculaire, Deel G, onder 1, en wel achter de bijlage G-l-b.

De bijgevoegde tekst van het nieuwe Besluit tot wijziging van het

Vreemdelingenbesluit en de daarbij behorende Nota van toeliohting waren

aohter deze oiroulaire te voegen als Bijlage G-l-o bij de Vreemdelingen-

oiroulaire, Deel G, onder 1, zulks vooruitlopend op een wijziging van

dit deel, waarin het vorenstaande te zijner tijd zal worden vexwerkt.

De Staatsseoretaris van Justitie,
namens de Staatsseoretaris,

Het Hoofd van de Hooff fdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

Fraaij

PIT.


