
's-Gravenhage, 19 februari \98\

opbergen achter deel G-l, Vc

(na de aanschrijving van

20 december 1977)

Ministerie van Justitie

directie Vreemdelingenzaken

AJZ 1334/E-633-A-370

-----

Aan de Procureurs-Generaal;
fgd Directeuren van Politie;

de Hoofden van plaatselijke Politie;
de Commandant der Koninklijke Marechaussee;
het Ministerie van Financiên (directie Douane);
de Chef Rivierpolitie te Rotterdam;

~

Onderwerp: Toetreding Griekenland tot de Europese Gemeenschappen

r--.

Op 1 januari 1981 is Griekenland toegetreden tot de Europese Gemeen-

schappen. In de Toetredingsakte zijn overgangsbepalingen voorzien met

betrekking tot het personenverkeer. In verband hiermee waren wijziging

van het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen nood-
zakelijk.
Een uittreksel van de betreffende overgangsregeling van de Toetredings-

akte, het Koninklijk besluit d.d. 9 februari 1981 tot wijziging van
het Vreemdelingenbesluit (Stb. 30), alsmede de 36e wijziging van het

Voorschrift Vreemdelingen zijn als bijlage bij deze aanschrijving opge-
nomen.

De overgangsbepaling~n komen erop neer dat een volledig vrij verkeer

van werknemers tussen Griekenland en de huidige lid-Staten eerst op

1 januari 1988 tot stand zal zijn gebracht. Tot dan blijft voor wat

betreft de toelating tot het Nederlands grondgebied van deze categorie

deel G-4 van de vreemdelingencirculaire onverminderd van toepassing.

Eenmaal toegelaten Griekse werknemers worden echter wel als begunstigd

EEG-onderdaan aangemerkt. Griekse onderdanen die werkzaamheden anders

dan in loondienst verrichten, komen reeds vanaf 1 januari 1981 in aan-

merking om als begunstigd EEG-onderdaan te worden aangemerkt. Ook voor
wat betreft de gezinshereniging zijri ten aanzien van Griekse onderdanen

gedurende de overgangstijd een aantal van de in het algemeen voor be-

gunstigde EEG-onderdanen geldende regeling afwijkende bepalingen van

toepassing.

Ten aanzien van Griekse onderdanen verzoek ik u in afwijking van het

gestelde in de Vreemdelingencirculaire, Deel G-1 rekening te houden

met het volgende:

~ ,

1. Werknemers

a) Griekse werknemers

geldige vergunning

in loondienst

- Indien de te verwachten duur van

nog tenminste één jaar bedraagt,

die op 1 januari 1981 beschikken over een

tot verblijf voor het verrichten van arbeid

de werkzaamheden in loondienst

overeenkomstig het bepaalde bij

- artikel31,
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artikel 31, tweede lid, aanhef en onder b VV, worden Griekse
werknemers, die op 1 januari 1981 be~chikten over een geldige
vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid in loon-
dienst vanaf die datum als begunstigd EEG-onderdaan aangemerkt
en komen zij derhalve met ingang van 1-1-1981 in aanmerking
voor de afgifte van een document als bedoeld in bijlage Se VVo
Ter voorkoming van onnodig ongerief voor de betrokken vreemdeling
kan de afgifte van bedoeld document geschieden ter gelegenheid
van de eerstvolgende verlenging van de geldigheidsduur van de
vergunning tot verblijf, waarbij het oude document dient te wor-
den ingehouden.

- Voor het geval dat Griekse werknemers weliswaar op I januari 1981

beschikten over een geldige vergunning tot verblijf, maar
slechts voor een periode korter dan één jaar doch langer dan
drie maanden in ons land zullen verblijven (bijvoorbeeld sei-
zoenarbeiders), kan aan hen een vergunning tot verblijf als
begunstigd EEG-onderdaan voor de duur van deze werkzaamheden
worden verstrekt. OVereenkomstig het in de Vreemdelingencircu-
laire, Deel G-l, Hoofdstuk 111, onder B, ad a, gestelde kan in
d1t geval worden volstaan met het stellen van de voorgeschreven
aantekening omtrent de vergunn1ng tot verblijf in het paspoort.

.-

b) Gr1ekse onderdanen die vanuit het buitenland naar Nederland wil-

len komen voor een verblijf van langer dan 3 maanden teneinde

arbeid in loondienst te verrichten

Deze vreemdelingen dienen evenals tot dusverre 1n het buitenland
een vergunning tot verblijf aan te vragen conform het gestelde
in deel G-4, hoofdstuk 11, onder punt SA, van de Vreemdelingen-
circulaire.
De algemene bepal1ngen inzake toelating van vreemdelingen blijven
onverminderd op hen van toepassing.

N.B.

c) Griekse onderdanen die na I januari 1981 worden toegelaten voor

het verrichten van arbeid in loondienst

Griekse onderdanen die op 1 januari 1981 niet beschikten over een
geldige vergunning tot verblijf, maar die nà die datum op grond
van het algemene vreemdelingenbeleid wel aan de vereisten voor
toelating voor het verrichten van arbeid in loondienst voldoen
en ten behoeve van wie volgens bericht van het Gewestelijk Arbeids-

bureau een tewerkstellingsvergunning zal worden afgegeven komen

vervolgens in aanmerking VOOr een vergunning tot verblijf voor
een EEG-onderdaan als bedoeld onder a) .

Het voorgaande impliceert dat Griekse onderdanen die op of na
I januari 1981 werkzaamheden in loondienst verrichten zonder dat

met betrekking tot het verblijf en de tewerkstelling de vereiste

vergunningen werden verleend niet voor de begunstiging onder de

OVergangsregeling in aanmerking komen en derhalve uit Nederland

kunnen worden verwijderd. In dat geval ware steeds een bijzondere

aanwijzing aan de Minister van Justitie te vragen.

~~

- 2. -



r----

~

-J-

2. Familieleden van werknemers

F;""ilieleden als bedoeld in artikel 91, ..erstelid, onder <",Vb van
..enhier te lande legaal verblijvende Griekse werknemer komen vanaf
I januari 1981 voor gezinshereniging In aanmerking met inachtneming

van het bepaalde bij het vierde lid van dit artikel, d.w.z. indien
voor deze familieleden over een woning wordt beschikt, die in het
gebied waar de Griekse werknemer werkt, voor de Nederlandse werknemer
als normaal wordt beschouwd. Bedoelnr familieleden dienen op vertoon
van een voor toegang tot.Nederland ,<1ig document voor grensover-
sel.rijding tot het Nederl,mds grondgebied te worden toegelaten, Zon-
der dat zij worden onderworpen aan controle op het beschikken over
middelen van bestaan. Ook is voor hen een voorafgaande machtiging
tot voorlopig verblijf niet langer vereist.
Evenals andere vreemdelingen in het algemeen zijn zl.jverplicht ?ich
binnen acht dagen na hun binnenkomst in Ne<Jerlandin persoon aan te
melden bij het hoofd van plaatselijke politie der gemeente waar zij
verblijven. Het gestelde in Vc, Deel G-I, hoofdstuk 111 onder A is op
h..nvan toepassing.

Gedurende de eerste drie jaa~ rechtmatig verblijf op Nederlands grond-
gehied, te rekenen vanaf de datum van de aanvang van dat verblijf,
komen zij in aanmerking voor een vergunning tot verblijf welke voor
een jaar wordt verleend, nadien telkenmale te verlengen voor een jaar,
waarvoor een document als bedoeld in bijlage 5d VV wordt afgegeven
met de uitdrukkelijke aantekening "voor verblili~~~
voor tewerkstelling gedurende dat verblijf".

In<Jienzij sedert 3 jaar rechtmatig op het Nederlandse grondqebied
hebben verbleven, te rekenen vanaf de datum v"n aanvang van dat
verblijf, kunnen zij vanaf I januari 1981 in aanmerking komen voor
een vergunning tot verblijf voor de dUllrvan vijf jaar waarvoor een
document als bedoeld in bijlage 5e VV wordt afgegeven.
N.B. Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat van andere dan

Griekse begunstigde EEG-onderdanen de familieleden als bedoeld
In artikel 91, eerste lid, onder c, Vb die <JeGriekse nationali-
teit bezitten - bijvoorbeeld een Griekse echtgenoot van een

hier te lande legaal verblijvende Franse onderdaan -vanaf
I januari 1981 direct voor afgifte van een document als bedoeld

in bijlage 5e VV in aanmerking komen indien aan h..tvereiste be-
treffende normale woonruimte is voldaan.

J. Zelfstandigen en hun familieleden

Griekse onderdanen die werkzaamheden als ?elfstandige verricht..n
alsmede hun familieleden als bedoeld in artikel 91, eerste lid,

onder c, Vb worden vanaf I januari 1981 als begunstigd EEG-onderdaan

aangemerkt. Zij dienen derhalve op vertoon van een voor toegang tot

Nederland geldig document voor grensoverschrijding tot het Nederlandse

grondgebied te worden toegelaten, zonder dat zij worden onderworpen

aan controle op het beschikken over middelen van bestaan. Het ge-

stelde in Vc, Deel G-I, Hoofdstuk 111, onder a, is op hen van toepas-
sing.

- Controle -

,

, ,.
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Controle op andere gegevens dan bovengenoemd identiteitspapier, voor-
zover zulks noodzakelijk kan worden geacht om aan te tonen dat de

betrokken vreemdeling inderdaad als begunstigd EEG-onderdaan kan wor-

den beschouwd, is mogelijk en gewenst.

Voor de regeling van het verblijf van deze personen geldt het be-

paalde bij art. 94 eerste lid, aanhef en onder a, en derde respec-

tievelijk vierde lid Vb. Zij komen derhalve in aanmerking voor een

vergunning tot verblijf voor de duur van S jaar, ten blijke waarvan

een document als bedoeld in bijlage Se, respectievelijk Sd bij het

vv wordt afgegeven.

Aangezien echter de Griekse zelfstandige in tegenstelling tot zelf-

standigen uit andere EG-lid-&taten geen recht heeft op het zoeken

dan wel het verrichten van werkzaamheden in loondienst dient op het

verblijfsdocument niet alleen de in artikel 31, tweede lid, 2e alinea,

bedoelde doorhalIng te geschieden doch tevens uitdrukkelijk de aan-

tekening te worden gesteld "uitsluitend voor verblijf voor het ver-

richten van werkzaamheden anders dan in loondienst". Indien de zelf-

standige zijn werkzaamheden staakt en binnen een redelijke termijn

er niet in slaagt andere werkzaamheden anders dan in loondienst te

vinden behoeft hij niet langer als begunstigd EEG-onderdaan te wor-

den aangemerkt en gelden voor hem de voor vreemdelingen in het alge-

meen geldende bepalingen van de Vwo wel zij hierbij aangetekend dat

iedere vreemdeling die gedurende een ononderbroken tijdvak van

3 jaar rechtmatig een op het verwerven van inkomen gerichte activi-

teit heeft uitgeoefend en zijn hoofdverblijf niet buiten Nederland

heeft gevestigd in aanmerking komt voor een verklaring als bedoeld

in art. 3 van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, overeenkomstig

het gestelde in de Vreemdelingencirculaire, Deel H-6. Daardoor wordt

de hier bedoelde zelfstandige de mogelijkheid geboden wel arbeid

in loondienst te verrichten. In dat geval is het bepaalde in deze

circulaire onder 1 a) op hem van toepassing. Indien de zelfstandige

echter niet over een verklaring als boven bedoeld beschikt, kan de

verleende vergunning tot verblijf op grond van art. 12, onder d, Vw

worden ingetrokken. Ook in dit geval ware steeds een bijzondere aan-

wijzing aan de Minister van Justitie te vragen.

~

/""'.

4. Dienstverleners en dienstenontvangers en hun familieleden

Griekse dienstenverleners en dienstenontvangers en hun familieleden
als bedoeld in art. 91, eerste lid, onder c, Vb dienen eveneens vana~

1 januari 1981 als begunstigd EEG-onderdaan te worden aangemerkt.

Ook zij hebben recht op toelating tot Nederland op vertoon van een

voor toegang tot Nederland geldig document voor grensoverschrijding,

zonder dat zij worden onderworpen aan controle op het beschikken over

middelen van bestaan. Het gestelde in Vc, Deel G-l, Hoofdstuk 111

onder a, is op hen van toepassing. Controle op andere gegevens dan

bovengenoemd identiteitspapier, voor zover zulks noodzakelijk kan

- worden -
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worden geacht om aan te tonen dat de betrokken vreemdelinq inderdaad

als hegunstigd EEG-onderdaan kan worden beschouwd, is mogelijk en

gewenst.

Voor de regeling van het verblijf van deze personen geldt, indien dit

een periode van drie maanden overschrijdt, het bepaalde bij art. 94,

eerste lid, aanhef en onder b, respectievelijk vierde lid, Vb.

5.
...........

Gewezen werknemers c.q. zelfstandigen en hun familieleden

Gewezen Griekse werknemers c.q. zelfstandigen en hun familieleden als

bedoeld in artikel 91, eerste lid, onder d, Vb komen, indien zij vol-

doen aan de hiertoe gestelde vereisten, in aanmerking voor voortgezet

verblijf overeenkomstig het bepaalde in artikel 94, eerste lid, aan-

hef en onder d, en derde, respectievelijk vierde lid, Vb. (Zie ook

het gegtelde in Vreemdelingencirculaire, Deel G-I, lloofdstuk V).

""""',

N.B. Aandacht verdient nog dat, bij verlies van de hoedanigheid van

begunstigd EEG-onderdaan, op een vreemdeling van Griekse natio-

naliteit toch nog het Europees Vestigingsverdrag, en daarmede

artikel 103 Vb, van toepassing kan zijn. Terzake zij verwezen naar
de Vreemdelingencirculaire, Deel G, onder B.

In twijfelgevallen, met name wanneer niet duidelijk is welk regime

op een Griekse onderdaan van toepassing is, ware hieromtrent een

bijzondere aanwijzing te vragen aan de Minister van Justitie (even-

tueel op de wijze bedoeld in de Vreemdelingencirculaire Deel H,

onder 1).

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

liet lloofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,

r-'
Fraay

~

-~



Bijlage bij aanschrijving d.d. 19 februari 1981

inzake toetreding Griekenland tot de Europese Gemeenschappen

Uittreksel

~

betreffende de toetreding

van de Helleense Republi~k

tot de Europese Gemeenschappen (1)

,

AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVooRfiAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK

EN DE ANlPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN

TITEL 111 - Vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal

Hoofdstuk 1 - Werknemers

Artikel 44

Het bepaalde in artikel 48 van het EEG-Verdrag is, voor wat betreft het

vrije verkeer van werknemers tussen de huidige lid-Staten en Griekenland,

slechts van toepassing onder voorbehoud van de overgangsbepalingen neer-

gelegd in de artikelen 45, 46 en 47 van deze Akte.

Artikel'45

1. De artikelen 1 tot en met 6 en 13 tot en met 23 van Verordening (EEG)

~

nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de

Gemeenschap zijn in de huidige lid-Staten ten aanzien van Griekse

onderdanen en in Griekenland ten aanzien van onderdanen van de hui-

dige lid-Staten eerst van toepassing vanaf 1 januari 1988.

De huidige lid-Staten en de Helleense Republiek zijn bevoegd, onder-

scheidenlijk ten aanzien van Griekse onderdanen en ten aanzien van

onderdanen van de huidige lid-Staten, tot en met 1 januari 1988 de

nationale bepalingen waarbij immigratie met het oog op het verrichten

van arbeid in loOndienst en/of toegang tot arbeid in loondienst aan

een voorafgaande vergunning wordt onderworpen, te handh~ven.

(I) P.BI. L 291 van 19 november 1979
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2. Artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1612/60 is in de huidige

lid-Staten ten aanzien van Griekse onderdanen en in Griekenland

ten aanzien van onderdanen van de huidige lid-Staten eerst van toe-

passing vanaf 1 januari 1986.

Familieleden van de werknemer in de zin van artikel 10 van genoemde

verordening hebben evenwel het recht een betrekking te hebben op het

grondgebied van de lid-Staat waar zij met de werknemer zijn geinstal-

leerd, indien zij ten minste sedert drie jaar op dit grondgebied ver-

blijven. Deze verblijfstermijn wordt met ingang van 1 januari 1984

tot op achttien maanden teruggebracht.

De bepalingen van dit lid doen geen afbreuk aan gunstigere nationale

bepalingen.

Artikel 46

Voor zover bepaalde voorschriften van Richtlijn 6A/360/EEG inzake de

opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van

de werknemers der lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap

onlosmakelijk zijn verbonden met die voorschriften van Verordening

(EEG) nr. 1612/68 waarvan de toepassing krachtens artikel 45 wordt

uitgesteld, zijn de huidige lid-Staten en de Helleense Republiek be-

voegd van deze voorschriften af te wijken voor zover zulks noodzake-

lijk is voor de toepassing van de afwijkende bepalingen die in arti-

keI 45 omtrent voornoemde verordening zijn neergelegd.

Artikel 47

De huidige lid-Staten en de Helleense Republiek treffen, daarin bijge-

staan door de Commissie, de nodige maatregelen opdat uiterlijk op

1 januari 1988 de toepassing van het besluit van de Commissie van

8 december 1972 betreffende het uniforme systeem dat krachtens arti-

keI 15 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad is ingesteld,

het zogenaamde "SEDOC"-system, en van het besluit van de Commissie van

14 december 1972 betreffende het "conununautaire schema" voor het in-

winnen en verspreiden van de inlichtingen bedoeld in artikel 14, lid 3,

van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad tot Griekenland kan wor-

den uitgebreid.

~

~
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Bijlage (vervolg J) bij aanschrijving d.d. 19 februari 1981

inzake toetreding Griekenland tot de Europese Gemeenschappen.

Besluit van 9 februari 1981 tot wijziging van het Vreemdelingen-

besluit (Stb. 30)

Wij Beatrix. bij de gratie Gods. Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van

16 december 1980, nr. 666/680;

Gelet op artikel 49 van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40);

Ge le t op het op 28 me i 1979 te Athene tot stand gekomen

Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek

tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese

Gemeenschap voor Atoomene rgie. met Toetred ingsakte, Bijlagen

en Protocollen (Trb. 1979. 167);

De Raad van State gehoord (advies van 16 januari 1981, nr.

810114/11);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van

2 februari 1980, nr. 046/681;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel I

Aan artikel 91 van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966, 387)

wordt een vijfde lid toegevoegd. luidende:

5. De vreemdeling. die onderdaan is van een Staat. die als

Lid-Staat tot de Europese Economische Gemeenschap is

toegetreden, wordt indien bij of krachtens het desbetref-

fende Toetredingsverdrag in een overgangsregeling is

voorzien slechts overeenkomstig het eerste lid als be-

gunstigde E.E.G.-onderdaan beschouwd voor zover dat voort-

vloeit uit het bepaalde in die overgangsregeling.

- Artikel 11 -



Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede

dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin

het wordt geplaatst, en werkt terug tot I januari 1981.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behoren~

nota van toelichting in het Staatsblad zal worden gepla\.

en dat daarvan afschrift zal word..n gezonden aan de

Raad van State.

Lag<>Vuursche, 9 februari 198 I

De Staatssecretaris van Justitie, ( get. » Beatrix

BAllrll

Uitgeg<>vende zeventiende f..bruari1981

De Staatssecretaris van Justitie,

Baarll

~
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Bijlage (vervolg 2) bij aanschrijving d.d. 19 februari 1981

inzake toetreding Griekenland tot de Europese Gemeenschappen

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdélingenzaken

Nr. AJZ 1334/e-633-A-370 Voorschrift vreemdelingen

zesendertigste wijziging

~

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE,

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

Zaken, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Financiên,

belast met fiscale zaken;

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

sluit (Stb. 1966, 387);

Besluit:

Artikel 1

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

volgt.

I In artikel 31 tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de eerste alinea wordt het onder ~ gestelde aangevuld met de

woorden: "alsmede met uitzondering van familieleden van de onder b
/"'

bedoelde vreemdelingen van Griekse nationaliteit indien deze fa-

milieleden nog niet sedert 3 jaar rechtmatig op het Nederlands

grondgebied verblijven".

2. De tweede alinea wordt aangevuld met een zin, luidende "Bovendien

wordt in dat geval op het document dat wordt afgegeven aan begun-

stigde EEG-onderdanen van Griekse nationaliteit, de aantekening

geplaatst: "Uitsluitend voor verblijf voor het verrichten van

werkzaamheden anders dan in loondienst".

11 ln Bijlage 3a wordt de volgende wijzigin~ aangebracht:

- achter de aanduiding "Griekenlandi)" wordt onder het eerst gestelde

in kolom B toegevoegd: "geldig nationaal paspoort voor vreemdelingen
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die werkzaamheden anders dan in loondienst (willen) verrichten

en hun familieleden, alsmede voor de familieleden van werknemers

in loondienst"; daarachter wordt in kolom evermeld: ..

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van <.letwpp',leojag na dp

datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wor<Jt qepJaatst,

p.nwprkt terug tot J januari 1981.

's-Gravpnhage, 18 februari lQSI

OP.Staatssecretaris voornoemd,
Namens de Staatssecretaris,
"p.tHoof<Jvan de Directie

Vreemdelingenzaken,

IFraay)

~

~



Wijziging van het

Vreemdelingenbesluit

NOTA VAN TOELICHTING

24-11- '80

r--"'

~

Op I januari 1981 zal in werking treden he t op 28 mei 1979

in Athene tot stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van

de Helleenge Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en

de Europe se Gell'l!enschapvoor Atooll'l!nergie, DI!t Toe tredingsakte,

Bijlagen en Protocollen (Trb. 1979, 16]), goedgekeurd bij wet van

17 juni 1980 (Stb. J02). Hoewel Griekenland op deze datum als vol-

waard ig Lid-Staat tot de Europese GeDl!enschappen toetreedt, zijn

in de Akte be tre ffende de toetred ingsvoorwaarden voor de He lleense

Republiek en de aanpassingen van de Verdragen op een aantal gebieden

overgangsbepalingen voorzien. Dit geldt met name voor het vrije ver-

keer van werknemers tussen de huidige Lid-Staten en Griekenland,

hetgeen eerst per I januari 1988 in alle opzichten tot stand zal

zijn gebracht.

Artikel 44 van de Toetredingsakte verklaart het bepaalde in artikel

48 van het EEG-Verdrag voor wat betreft bet vrije verkeer van

werknell'l!rstussen de huidige Lid-Staten en Griekenland slechts

van toepassing onder voorbehoud van de overgangsbepalingen neergelegd

in de artikelen 45, 46 en 47 van deze Akte. De huidige Lid-Staten ener-

zijds en Griekenland anderzijds zijn ingevolge artikel 45, eerste

lid, van de Akte bevoegd om tot en met I januari 1988 de (bestaande)

nationale~bepalingen, waarbij immigratie met het oog op het

verrichte!, van arbeid in loondienst en/of toegang tot arbeid

in loondienst aan een voorafgaande vergunning wordt onderworpen,

ten aanzien van de wederzijdse onderdanen te handhaven. Tot genoemde



datum blijven de artikelen I tot en met 6 en 13 tot en met 23

van Verordening (EEG)nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van

werknemers binnen de Gemeenschap (Pb.EG 19 oktober 1968, no. L 257)

buiten toepassing. Van hiermee onlosmakelijk verbonden bepalingen

van Richtlijn 68/360/EEG, inzake de opheffing van de beperkingen

van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der

Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap (Pb.EG

19 oktober 1968, no. L 257) zijn partijen ingevolge artikel

46 van de Akte bevoegd af te wijken voorzover zulks nood-

zakelijk is voor de toepassing van de afwijkende bepalingen

van artike 1 45.

Bovendien is ingevolge artike 1 45 van de Akte een overgangstermijn

tot I januari 1986voorzien voor de toepassing van artikel 11

van voornoemde Verordening, betreffende de (d irecte)tewerkstelling

van gezinsleden, met dien verstande dat bedoelde gezinsleden

recht hebben op een betrekking in de Lid-Staat waar zij met de werk-

nemer zijngelnstalleerd,indien zij ten minste drie jaar (vanaf

1 januari 1984 achttien maanden) in deze Lid-Staat hebben verbleven.

Hierbij wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan gunstiger nationale

bepalingen.

Een en andpr is ook reeds uiteengezet in de n:emorie van toe lichting

b ij het ontwe rp van bovengenoemde goedkeuringswet (Kamerstukken 11,

1979-1980, 16090, nr. 3,blz. 13 en 14).

Het onderhavige besluit strekt ertoe de hierboven omschreven over-

gangsregeling over te nemen in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.

Het het oog op eventue le verdere uitbre iding van de Europeae Gemeen-

schappen is er de voorkeur aan gegeven dit te doen door midde 1 van

het toevoegen van een in algemene termengesteld vijfde lid aan artikel

91 van het Vreemdelingenbesluit.

De StaatS8e cre taris van Just itie,

(get.) E.A. Haars

~

~
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Ministerie van Juetitie

Dir~ctie Vreemdelingenzaken

Hr. AJZ 1~~4 EI 6~~-A-~70

Voorschrift Vreemdelingen

.Zesendertigste wijziging

De Staatssecretaris van Justitie

/"",

In overeenateaming, voor zover nodig, met de Minister van

Buitenlandae Zaken, de Miniater van Defenaie en de

staatssecretaria van Financiën,belast met fiscale zaken;

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

delingenbesluit (Stb. 1966,~87):

BES L U I T :

Artikel 1

Het Voorschrift Vreemdelingen (Stct. 1966,166) wordt

gewijzigd als volgt.

I In artikel ~l tweede lid worden de volgende wijzigingen

aangebracht:

1. In de eerste alinea wordt het onder ~ gestelde aan-

gevuld ..t de woorden: "alsmede met uitzondering van

familieleden van de onder ~ bedoelde vreemdelin~en

van Griekse nationaliteit indien deze familieleden

,-...

nog niet sedert ~ jaar rechtmatig op het Nederlands

grondgebied verblijven".

2. De tweede alinea wordt aangevuld met een zin, luidende

"Bovendien wordt in dat geval op het document dat wordt

afgegeven aan begunstigde EEG-onderdanen van Griekse

nationaliteit, de aantekening geplaatst:"Uiteluit.nd

voor verblijf voor het verrichten van werkzaaaheden anders

dan in loondienst".

11' In Bijlage ~a wordt de volgende wijziging aangebracht:

achter de aanduiding "Griekenlandi)" wordt onder het

eerst gestelde in kolom B toegevoegd: "geldig nationaal

paspoort voor vreemdelingen die werkzaamheden anders

dan in loondienst (willen) verrichten en hun familie-

leden, alsmede voor de familieleden van werknemers in

loondienst'! I daarachter wordt in kolom C vermeldl"_"



"

Artikel 2

Dezebeschikking treedtin werking met ingang van de tweede dag na de

datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst, en

werkt terug tot 1 Januari 1981.

'.-Gray.nhage, 17 februari1981

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris

Het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,

/ ;"/
, I

r

~
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