
MINISTERIE VAN JUSTITIE Op te bergen achter Deel C van de

VreemdelinKencirculaireDirectie Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/E-633-317 (na de aanschrijving van 1 december 1977)

's-Gravenhage,11 december 1977

AAN: de heren Procureurs-Generaal,

fgd. Directeuren van Politie;

de heren hoofden van plaatselijke politie;

de heer Commandant der Koninklijke Marechaussee;

-",

het Ministerie van Financiën

(Directie Douane);

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam.

Onderwerp: wijziging art. 47 Vb en enkele wijzigingen in het VVo

Hiermede breng ik het volgende onder uw aandacht.

I. Bij Besluit van 17 juni 1977, Stb. 341, is het Vreemdelingenbesluit

in dier voege gewijzigd dat van art. 47, eerste lid, de aanhef als volgt

wordt gelezen:

1. Aan de echtgenoot of de echtgenote en aan de kinderen beneden de

leeftijd van 21 jaar, die feitelijk behoren tot het gezin van een
in Nederland wonende Nederlànder of van een vreemdeling als bedoeld

in artikel 10, eerste lid, van de Wet, is het krachtens het tweede
lid van dat artikel toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland
te verblijven:

Hiermede zijn twee wijzigingen tot stand gebracht in de aanwijzing van

vreemdelingen aan wie verblijf voor onbepaalde duûr in Nederland op de voet

van art. 10, tweede lid, Vw is toegestaan:

~ 1. voor de toepassing van art. 47 Vb zijn man en vrouw gelijkgesteld;

in het vervolg is het ook aan de man van een Nederlandse vrouw, of van de

hGudster van een vergunning tot vestiging" toegestaan voor onbepaalde duur

in Nederland te verblijven, e.e.a. onder de in het eerste lid, sub ~ of ~,

opgenomen voorwaarden, en mits hij feitelijk tot haar gezin behoort;

2. het verblijf voor onbepaalde duur in Nederland is niet alleen toe-

gestaan aan de echtgenoot, of de echtgenote, van de houder van een ver-

gunning tot vestiging, maar ook aan de echtgenoot, of de echtgenote, van

een overeenkomstig het bepaalde in art. 15 Vw door de Minister van Justitie

als vluchteling toegelaten vreemdeling, ook in dit geval onder de in het

eerste lid van art. 47 Vb sub ~ of ! opgenomen voorwaarden en mits de vreem-

deling feitelijk tot het gezin van de vluchteling behoort.
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Onder dezelfde voorwaarden is het voortaan aan kinderen bened~n de leeftijd

van eenentwintig jaar op de voet van art. 10, tweede lid, Vw toegestaan voor

onbepaalde tijd in Nederland te verblijven, indien zij feitelijk behoren tot

het gezin van een Nederlandse ~, of van de houdster van een vergunning tot

vestiging, of van een vreemdeling(e) die overeenkomstig het bepaalde in art. 15

Vw door de Minï'stervan Justitie als-vl}!chtelingis toegelaten.

Aan de wijziging van art. 47 Vb is het Vcorschrift Vreemdelingen aangepast.

Van artike1'24a VV kon het~ lid komen te vervallen. Dit artikellid

gaf tot dusverreuitbreidingaan de gevallenwaarin,onder de in art. 47. eerste

lid, Vb sub ~ en 2 opgenomen voorwaarden, verblijf voor onbepaalde duur in ~~

~ederland is toegestaan. Daarin wordt voor het vervolg door de verruimde be-

paling van art. 47. eerste lid, Vb voorzien.

Van artikel 24a VV bepaalt het ~ lid dat de in art. 47. eerste lid, Vb

ond.'r~ en 2 opgenomen voorwaarden niet behoeven te worden vervuld onder meer

door de in dat artikellid aangewezen vrouwelijke echtgenoten die zelf houder

van een vergunning tot vestiging zijn.

Thans geldt dit ook voor de mannelijke vreemdeling die houder van een ver-

gunning tot vestiging is, indien hij de echtgenoot is, en tevens behoort tot

het gezin, van een in Nederland wonende Nederlandse vrouw of houdster van een

vergunning tot vestiging. Voorts behoeven de in art. 47, eerste lid, Vb onder

~ en2 opgenomen voorwaarden in het vervolg ook niet te worden vervuld door de

houder van een vergunning tot vestiging (man of vrouw), indien deze de echt-

genoot is, en feitelijk behoort tot het gezin, van een overeenkomstig het be-

paalde in art. 15 Vw door de Minister van Justitie als vluchteling toegelaten

vreemdeling. Bedoelde voorwaarden behoeven tenslotte niet meer te worden ver-

vuld door de in Nederland geboren kinderen van deze vluchteling, indien zij

feitelijk tot diens gezin behoren. ~

Met deze wijzigingen van het Vreemdelingenbeeluit en het Voorschrift Vreem-

delingen ie bijlage 5~ VV in overeenstemming gebracht. Totdat nieuwe documenten

volgene het gewijzigde model van bijlage 5~ zijn aangemaakt. gelieve U in voor-

komend geval bij uitreiking van een document uit Uw voortaad daarop de wij-

zigingen met de pen aan te brengen en ,deze te voorzien van Uw paraaf. De be-

trokkenen behoeven niet voor de uitreiking van dit document te worden opge-

roepen.

Aan de houder van een vergunning tot verblijf die daarvoor in aanmerking komt,

kan het docv~ent model C worden uitgereikt ter gelegenheid van de eerstvolgende

verlenging van zijn verblijfsvergunning. Ten aanzien van houdere van een ver-

gunning tot vestiging en als vluchteling toegelaten vreemdelingen, gelieve U
- te -



- 3 -

te handelen overeenkomstig het gestelde in de Vc Deel C, Hoofdstuk XXXIV

(blz. C-84).

T.z.t. zal van Vc Deel C het gestelde in Hoofdstuk XXXIV (blz. C-77 e.v.)

aan de wijziging van art. 47 Vb en art. 24a VV worden aangepast.

II. Voorts breng ik onder Uw aandacht dat mogelijkerwijs familieleden van

begunstigde E.E.G.-onderdanen door hun huwelijk niet de nationaliteit van

een Lid-Staat hebben verkregen.

Ingevolge de E.E.G.-bepalingen dienen deze vreemdelingen niet in het bezit

te worden gesteld van een verblijfskaart voor een E.E.G.-onderdaan, maar van

een gewoon verblijfsdocument. Artikel 31 van het Voorschrift Vreemdelingen

~

is hiermee in overeenstemming gebracht. Indien een familielid van een be-

gunstigde E.E.G.-onderdaan niet door een paspoort of ander identiteits-

papier kan aantonen zelf onderdaan van een Lid-Staat te zijn, gelieve U der-

halve in plaats van een document model E een document model D uit te reiken.

Uiteraard dient dit document dezelfde geldigheidsduur te hebben als dat van

de persoon van wie zodanig familielid afhankelijk is. Ter omwisseling van

reeds uitgereikte kaarten model E behoeft U betrokkenen niet op te roepen.

Omwisseling kan plaatsvinden ter gelegenheid van de eerstvolgende verlenging

van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf.

III. Met de vervanging van de regeling betreffende de nadere voorziening bij

de Kroon door het beroep op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State,

dient de bepaling omtrent het stellen van een aantekening betreffende de aan-

wending van zodanig rechtsmiddel in het identiteitspapier van de vreemdeling

in overeenstemming te worden gebracht. Daartoe strekt een wijziging van

artikel 45, derde lid VVo

~ De tekst van de dertigste wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen

gaat hierbij. Daarin zijn mede wijzigingen opgenomen van de bijlagen 3~ en

3È VV.

In verband met de inmiddele plaats gevonden publikatie van deze wijziging in

de Staatscourant verzoek ik U in de U eerder toegezonden tekst van mijn be-

schikking d.d. 24 oktober 1977 tot wijziging van het Voorschrift Vreemde-

lingen de aanduiding "30e wijziging" met de pen te veranderen in:

31e wijziging.

- De-
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De wijziging d.d. 24 oktober 1977 wordt een dezer dagen alsnog als 31e

wijziging in de Staatscourant gepubliceerd.

Ik"moge U verzoeken vragen waartoe de uitleg van de nieuwe wettelijke be-

palingen U aanleiding mocht geven, zo nodig op de wijze als vermeld in Deel H,

onder 1, van de Vreemdelingencirculaire aan mij voor te leggen.

De Minister van Justitie,

Namens de Minister,

Het Hoord van de Directie

Vreemdelingenzaken,

Fraaij

.'

~

~.



MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/E-673-320

Bijlage bij de aanschrijving van de
Minister van Justitie d.d. 17 december

1977, nr. AJZ1334/E-633-317

Voorschrift Vreemdelingen

309 wijzigin5

De Minister van Justitie,

In overeenstemming, voor zoveel nodig, met de Minister van Buitenlandse

Zaken, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Financiën, belast

~ met fiscale zaken;

Gelet op de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) en het Vreemdelingenbesluit

(Stb. 1966, 387);

BES L U I T :

Het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188) wordt gewijzigd als

volgt:

A. Van artikel 24a, eerste lid, wordt het onder ~ en ~ gestelde gelezen:

~. de echtgenoot of de echtgenote die feitelijk behoort tot het gezin van

een in Nederland wonende Nederlander of van een vreemdeling als bedoeld

in,artikel 10, eerste lid, van de Wet, en die houder is van een ver-

gunning tot vestiging, c.q. die in verband met haar huwelijk met een

vreemdeling als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet het

Nederlanderschap heeft verloren;

~. in Nederland geboren kinderen van een vreemdeling als bedoeld in artikel

10, eerste lid, van de Wet, die feitelijk. tot diens gezin behoren.
r"'\

B. Artikel 24a, tweede lid, vervalt, onder vernummering van het derde lid tot

tweede lid.

C. In artikel 31, tweede lid, wordt het gestelde in de punten a, b en c ver-

vangen door:

~. begunstigde E.E.G.-onderdane~ die zich in Nederland vestigen ter uit-

oefening van een werkzaamheid anders dan in loondienst;

~. begunstigde E.E.G.-onderdanen die werkzaamheden in ~oondienst ver-

richten waarvan de te verwachten duur tenminste een jaar bedraagt;

~. familieleden als b~doeld in artikel 91, eerste lid, onder~, van het

Vreemdelingenbesluit, van de onder ~ en ~ bedoelde vreemdelingen, met

uitzondering van diegenen onder hen die niet de nationaliteit van
- een-
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een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap bezitten.

~. begunstigde E.E.G.-onderdanen als bedoeld in artikel 91, eerste lid,

onder~, van het Vreemdelingenbesluit, met uitzondering van de ~amilie-

leden die niet de nationaliteit van een Lid-Staat van de Europese

Economische Gemeenschap bezitten.

D. In artikel 45, derde lid, wordt. voor de woorden "o~ om nadere voorziening"

gelezen: "o~ op een door hem ingesteld beroep op de A~deling rechtspraak

van de Raad van State", en worden de woorden: "verzoek om herziening/nadere

voorziening ingediend (datum)" vervangen door: "verzoek om her-

ziening/beroep op de A~deling rechtspraak van de Raad van State ingesteld

(datum)".

E. In Bijlage 3a wordt dé volgende wijziging aangebracht:

In ",olom A wordt tussen "Spanje" en "Swaziland" ingevoegd: Suriname, ter-

wijl daarachter in kolom B wordt vermeld: geldig nationaal paspoort en in

kolom C: voor een verblij~ van ten hoogste drie maanden.

F. In het in Bijlage 3b onder'J. Zeelieden gestelde worden de volgende wij-

~igingen aangebracht:

1. tussen "Canada" en "Denemarken" wordt ingevoegd:

China (Volks-

republiek - Peking) Hay-yüan cheng (Zeemansboek)

(alleen geldig voor eigen onderdanen

en uitsluitend in geval van betreden

van het grondgebied vanaf het schip;

de houder dient tevens in het bezit

te zijn van een (trans~t)visum, geldig

voor binnenkomst in het Beneluxgebied).

2. De aanhe~ van de voorlaatste alinea, aanvangende met de woorden:

"De houder", wordt gelezen:

De ~~uder van ~6n der bovengeno~mde identiteitsbewijzen voor zeelieden

heeft echter uitsluitend, en onverminderd het .hierv~6r achter "China

(Volks~epubliek - Peking)" gesteld~, toegang tot Nederland voor de

volgende doeleinden:

- G-

..-...

~

..J



r->.

-)-

G. In het als Bijlage Sc bij het Voorschrift Vreemdelingen gevoegde model

wordt op bladzijde 2 voor het woord "echtgenote" gelezen: echtgenoot/

echtgenote en wordt in plaats van:

" Nederlander
1)" gelezen:

houder van een vergunning tot vestiging

Nederlander
1)

houder van een vergunning tot vestiging

als vluchteling toegelaten

's-Gravenhage, 5 december 1977.

De Minister van Justitie,
Namens de Minister,

Het Hoofd Van de Directie

Vreemdelingenzaken,

Fraaij

"
('


