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Ambtsberichten

Verlaging
meerderjarigheidsgrens
Telexbericht Ministerie van Justitie
Direktie Vreemdelingenzaken

Op 30 juni j.l. zijn de wetsvoorstellen tot
verlaging van de meerderjarigheidsleef-
tijd naar 18 jaar door de Eerste Kamer
aanvaard. Naar verwachting zullen de
wetten op 1januari 1988 in werking tre-
den. Dit impliceert dat vanaf ,I januari
1988~en vergunning tot vestiging, mits
overigens ~an de voorwaarden is vold-
aan, reeds op achttienjarige leeftijd kan
worden verkregen, te rekenen vanaf het
dertiende jaar.
Verzoeken om een vergunning tot ver-
blijf van gezinsleden van deze categorie
vreemdelingen komen niet voor inwilli-
ging in aanmerking voor 1 januari 1988.

,Tot die datum zal een in Nederland ver-
blijvend gezinslid van deze categorie,
van wie is vastgesteld dat thans wordt
voldaan aan alle vereisten voor toelating
van een gezinslid van een houder van een
vergunning tot vestiging, niet worden
verplicht het land te verlaten. ' ,

Voor het overige blijft het beleid in deze

ongewij~igd.",~
:,:', ,.:'

Gérèguláriseer~e zigeuners
Telexbericht Ministerie van Justitie
Direktie Vreemdelingenzaken

Vo~rzigéuners, die in 1977en 1978~ijn
get:~g~l~ri~e~r.~,wordt voor' de ,ber~k,~~
1ing:'Viuf;1Ié'::termijtivoor het',vèrkrijgen~', (. , ' ' ,

van een vergunning tot, vestiging tiitgeg-
aa., vati' de' datum waarop betrokkene is
~eregistreerd.
Ingevolge mijn toezegging aan de
fweede Kamer der Staten-Generaal

iient met onmiddellijke ingang v9 1982,
:>20,te worden toegepast op zelfstandig
~eregulariseerde zigeuners, van wie ach-
:eraf kan worden vastgesteld, dat zij ten
ijde van hun registratie feitelijk behoor-
Jen tot het gezin van hun tevens geregu-
ariseerde ouders.
voor het gezinsherenigingsbeleid ten
lanzien van diegeneIJ,die vanaf 1januari
t988 (datum van de verlaging van de

meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar)
voor een vergunning tot vestigingin aan-:-
merking komen zij verwezen naaf tbv 7.

Belastingaftrek premies voor
buitenlandse sociale

verzekeringen
Door het Centrum Buitenlanders Mid-
den-Nederland werden wij attent ge-
maakt op' onderstaande aanschrijving
van het Ministerie van Financiën aan de
Directeuren der Rijksbelastingen. Vol':
gens Turkse medewerkers van het Cen-
trum zijn er veel Turken, die in Neder-
land wonen, die Turkse sociale premies
betalen. Voor hen zou deze aanschrijving
(van 26 mei 1986) van belang kunnen
zijn.

Aan de Directeurs der rijksbelastingen.

I. Inleiding.
Ik pleeg met toepassing van de hard-
heidsclausule goed te keuren dat buiten-
landse sociale verzekeringspremies, die
naar aard, en strekking overeenkomen
met NederJandse premies volksverzeke-
ringen, voor de heffing van de loonbela-
sting en de inkomstenbelasting in aan-
merking worden genomen als
persoonlijke verplichting.

2.,Machtiging
Met betrekking tot door hier te lande
wonende belastingplichtigen met de
Turkse nationaliteit aan Bag-Kur of So~
syal Sigortalar Kirumu te Ankara (de
sociale verzekeringsinstellingen aldaar)
betaalde premies, heb ik aanleiding ge-
vonden de inspecteurs der directe belas-
tingen te machtigen op verzoek van de
belastingplichtige in vorenstaande zin
met deze premies rekening te houden.
Deze goedkeuring ziet ook op reeds on-
herroepelijk vaststaande aanslagen.
Daarbij zijn de inspecteurs gemachtigd
aanslagen over jaren waarvoor de vijf-
jaarstermijn is verstreken", eveneens

, ambtshalve.teherzien,indienenvoorzo-
ver naar hun oordeel de ter beschikking
staande gegevens. daartoe voldoende
aarileiding geven.

i \ ' ,,'

3. Slotopmerking.
,T9t slot merk ik nog op dat het in mijn
voornemen ligt het onderhavige beleid
per 1januari 1988te heroverwegen. '

De staatssecretaris van financien,
namens deze,
de plv. directeur-generaal der belas-
tingen.

Wijziging leeftijdsgrens
aspirant-pleegouders

Op 19 augustus 1987 stuurde het Mini-
sterie van Justitie, directie vreemdelin-

.. Migrantenrecht 1987 - Afl.9

genzaken, het volgende telexbericht
naar de ambtenaren belast met het toe-
zicht op vreemdelingen.
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Met ingang van 1 september 1987zal de
leeftijdgrens van aspirant- pleegouders
die een kind willen adopteren worden
verhoogd van 40 naar 42 jaar . Voor het
overigeblijft het beleid zoals neergelegd
in vc 1982, b18, onder 2.1.1.1.b. onge-
wijzigd.
De in dit tussentijdse bericht vervatte
wijzigingzal worden opgenomen in het

,eerstvolgende supplement op de vc
1982.

Genaturaliseerden en militaire U'

dienst

c~

J

~!,

Bij de aanbieding van het advies van de
Maatschappelijke Raad voor de Krijgs-
macht inzake etnische minderheden en
de krijgsmacht aan de Minister en
Staatssecretaris van Defensie werd door
de voorzitter van de Maatschappelijke
Raad voor de Krijgsmacht gewezen op
de positievan genaturaliseerden en mili-
taire dienst.
Citaat uit de aanbiedingsbrief:
"De Raad hebben berichten bereikt dat
ook oudere leden van etnische minder-
heidsgroepen (25-35 jarigen) die recen-
telijk tot Nederlander zijn genaturali-
seerd, vaak tot hun verbazing nog een
oproep voor de militaire dienst (keu-
ring) ontvangen. Een dergelijke oproep
is geheel conform de bepalingen in de
Dienstplichtwet. Niettemin mag de
Raad er op aandringen dat eventuele
verzoeken om vrijstelling van deze bij-
zondere gevallen met de nodige pruden-
tie worden afgehandeld, opdat de vaak
grote mentale barrière om het Neder-
landerschap aan te vragen niet onnodig
wordtverhoogd."
Het Nederlands Centrum Buitenlanders
wees de Staatssecretaris van Defensie
reeds op deze pr9blematiek in zijn brief
d.d. 26mei 1987.
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Notitie Grensbewak~ng, '
" " ",' "

Persbericht Ministerie van Justitie.
2 juli 1987 (' , '

, . ,','

De Minister van Justitie, mr. <F. Kor-
thaIsAltes, de Staatssecretaris van Justi-
tie, mw~mr. V.N.M. Korte-van Hemel
en de Minîster van Buitenlandse Zaken,
'mr. H. Van den Broek, hebben de Noti-
tie Grensbewaking aan de Tweede
Kameraangeboden.
Deze was toegezegd in het Regeerak-
koord (H<?ofdstukIV, Buitenlands be-
leid, j. internationaal terrorisme). In het
stuk wordt een uitvoerige beschrijving
gegeven van de bestaande situatie ten
aanzien van de personencontrole aan de
grens en van de toekomstige ontwikke-
lingen op dit gebied in nationaal en in-
ternationaal verband; dit vooral in het
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,Ambtsberichten

Opteren voor
Nederlanderschap ten behoeve
van niet-Nederlandsekinderen

(Nog mogelijk tot 1januari 1988)
Persbericht Ministerie van Justitie

15juni 1987
Bij de inwerking treding van de nieuwe
Wet op het Nederlanderschap (1 januari

t~s de mogelijkheid geschapen, dat
N\>tltrlandse vrouwen, gedurende een
periode van 3 jaar, voor hun niet-Neder-
landse kinderen kunnen opteren v.9°r de
Nederlandse nationaliteit.
Het gaat hierbij om kinderen die vóór 1
januari 1985 geboren zijn en op die da-
tum nog geen 21 jaar oud waren.
Zijn de kinderen jonger dan 18 jaar (op
het momeIit van de optie) dan kan de
~ederlandse moeder voor hen een optie-
verklaring afleggen (in Nederland: bij de
afdeling Bevolking van de gemeente; in
het buitenland: bij een Nederlandse di-
plomatieke vertegenwoordiging). Zijn
de kinderen ouder dan 18 jaar - maar
nog geen 21 - dan kunnen zij zelf zo'n
verklaring afleggen.!

Deze mogelijkheid tot opteren loopt af
op 1 januari 1988.
,~

Verlaging

meerderjarigheidsgrens
Telexberichtvan het Ministerie van Jus-'
titie - Directie Vreeemdelingenzaken.

Datum ondertekening: 27 oktober 1987
Datum inwerkingtreding: heden! geldig
tot 1juli 1988

fut.b.v. nr~ lan 8 juli 1987 werd u
gêwezen op de inwerkingtreding van del
verlaging van de meerderjarigheidsgrens
naar 18 jaar, vermoedelijk op 1 januari
1988.

Het vreemdelingenbeleid zal met ingang
van die datum worden aangepast, het-
geen met name gevolgen heeft voor ver:,
blijfstitels van 18 - 21- jarige vreemdelin-
gen.
Kinderen met de zogenaamde status van
art. 10 lid 2 VW zullen met ingang van 1
januari '1988deze status vanaf hun acht-
tiende jaar verliezen en vanaf deze leef-
tijd in aanmerking komen voor een ver-
gunning tot vestiging of een vergunning I

...

tot verblijf. Een tijdelijke toevloed van
aanvragen om een vergunning tot vesti-
ging óf een vergunning tot verblijf in de
eerste maanden van 1988 zal hiervan het
gevolg zijn. Het v~rdient aanbeveling dat
de vreemdelingendiensten reeds thans de
~oodzakelijke maatregelen treffen ten-
einde de administratieve verwerking
hiervan zo soepel mogelijk te doen ver-
lopen. Er zijn voor de administratieve
verwerking van de verlaging van .de
meerderjarigheidsgrens geen extra bud-
gettaire voorzieningen getroffen.

Voor de toelating van kinderen in het
kader van gezinshereniging zal een over-
gangsregeling gelden, waarin gedurende
3 jaren, dat wil zeggen tot 1januari 1991,
de huidige leeftijdsgrens zal worden ge-
handhaafd.

De verlaging van de meerderjarigheids-
grens in vreemdelingenwetgeving en -be-
leid wordt verwerkt in het 4e supplement
op dé'dvreemdélingencirculaire 1982,
welke aan het eind van dit jaar zal ver-
schijnen.

Ik moge u verzoeken de onder u ressor-
terende ambtenaren belast met het toe-

zicht op vreemdelingen overeenkomstig
het vorenstaande te doen instrueren. Wat
betreft de gemeenten waar de behande-
ling van vreemdelingenzaken plaats-
vindt ter gemeente-secretarie, wordt de
politie verzocht de aangewezen secreta-
rie-ambtenaar en de niet rechtstreeks op
het telex-net aangesloten posten en groe-
pen van de inhoud van dit telexbericht in
kennis te stellen.

(Hiermee vervalt het eerder in Migran-
tenrecht 1987, nr.8, p.226 verschenen be-
richt, over dit onc:lefwerp - Red.)
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Vreemdelingencirculaire 82

C 2 Lijst van doorkiesnummers directie Vreemdelingenzaken
(actualisering)
Tekstuele correctie

Actualisering
Correctie

Wijziging in verband met circulaire van Ministerie van
Buitenlandse Zaken, d.d. 16 maart 1987 (actualisering)
Wijziging van de circulaire over de toepassing van de WABW
(actualisering)
Actualisering
Vervallen van overgangsregeling van toetreding van
Griekenland tot de E.E.G. (actualisering)
Opname van bijlage inzake remigratieregelingen van
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verwerking
van TBV 3) (actua1isering)
Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualisering)

C 10
C 11
C 14
C 18

C 24

C 31
C 36

C 40

Deel D Modellen

D
ModellenA en D
D 1

Inhoudsopgave (aanpassing)
Naamwijziging directie Vreemdelingenzaken (correctie)
Vitbreiding van vragenlijst ten behoeve van visumaanvragen
(wijziging)
Verplichting tot verklaring aangaande huwelijkse staat in
overeenstemming met B 19; 2.1.2.4 (correctie)
Registratiekaart wekelijkse meldingsplicht (aanvulling)
Samenvoeging tot nieuw model D 39 (procedurele wijziging)
Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualisering)

D 7

D 33a
D 39 en D 40
D 66

Verva11erLçiICu1a1I~_s

Hiermede zijn vervallen de hieronder vermelde tussentijdse berichten
Vreemdelingencirculaire '82.

- TBV 1, d.d. 30.6.1986, inzake toelating van niet-huwelijkse partners van

begunstigde EEG-onderdanen (AJZ 5205/E-386l).
- TBV 2, d.d. 23.7.1986, inzake in derde supplement op de

Vreemdelingencirculaire 1982 weggevallen bladzijde (AJZ 5705/E-4178).

- TBV 3, van oktober 1986, inzake remigratieregelingen Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (AJZ 5l83/E-3832).

- TBV 4, d.d. 2.12.1986, inzake toelating van buitenlandse studenten tot de
examens van het wetenschappelijk onderwijs.

- TBV 5, d.d. 2.4.1987, inzake informatietelefoon (139/987).

- TBV 6, d.d. 15.4. 1987, en brief, d.d. 16.4.1987 inzake maatregelen om de
behandeling van asielverzoeken te versnellen (152/987).

- TBV 7, d.d. 8.7.1987, inzake verlaging meerderjarigheidsgrens (274/987).

- TBV 8, d.d. 19.8.1987, inzake aan aspirant-pleegouders van adoptiefpleeg-
kinderen te stellen eisen.

- TBV 9, d.d. 30.10.1987, inzake W-document (wekelijkse aanmelding) (433/987).
- TBV 10, d.d. 30.10.1987, inzake verlaging meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar

(450/987).

Vc suppl.4 (januari 1988)
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