
«Vreemdelingenwet»

Aanvulling 14

26 maart 1996/Nr. 548532/96/IND
Immigratie- en
Naturalisatiedienst/Stafafdeling
Uitvoeringsbeleid en Documentatie

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op art. 4, derde lid van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965,40) en
de artikelen 19, eerste lid, en 23 van
het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt.
1966, 188);

Besluit:

Artikel 1
De Vreemdelingencirculaire 1994, vast-
gesteld bij beschikking van de
Staatssecretaris van Justitie van 23
december 1993, in werking getreden
op 1 januari 1994, wordt gewijzigd
overeenkomstig de bij deze beschik-
king gevoegde bijlage.

Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking
met ingang van de tweede dag na
datum van uitgifte van de Staats-
courant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3
De tekst van deze wijziging wordt
algemeen verkrijgbaar gesteld (NV
Sdu) door middel van aanvulling 14 op
de uitgave ’Vreemdelingencirculaire
1994’.

’s-Gravenhage, 26 maart 1996.
De Staatssecretaris van Justitie,
voor deze,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.

Summier overzicht belangrijke wijzi-
gingen in Aanvulling 14, Vc 1994

Wijzigingen deel A

A2 Contact met de IND
gehele tekst Aanpassing aan ont-

wikkelingen in de
organisatiestructuur
bij de IND.

A4 Toelating
3.1 Aanpassing als

gevolg van de inwer-
kingtreding van
Schengen.

3.2 t/m 3.10 Aanpassing tekst visa
voor kort verblijf
naar aanleiding van
de inwerkingtreding
van Schengen.

3.9.4 Aanpassing tekst met
betrekking tot het
kosteloos verlenen
van visumfaciliteiten.

4.1.2 Wijziging tekst inza-
ke de inwerkingtre-
ding van de Euro-
paovereenkomsten.
Deze overeenkom-
sten zijn tot stand
gekomen tussen de
Europese Ge-
meenschappen en
hun Lid-Staten en:
Bulgarije, Hongarije,
Polen, Roemenië,
Slowakije, Tsjechië.

4.3.2.1 Aanpassing openba-
re orde beleid door
toevoeging van een
transactieaanbod als
mogelijke grond om
eerste toelating te
weigeren.

A6 Uitzetting
4.2.4 Aanvulling tekst met

betrekking tot de
schorsende werking
van een tweede aan-
gespannen voorlopi-
ge voorziening.

7 Uitbreiding gedrags-
lijn indien uitzetting
om gezondheidsre-
denen niet verant-
woord is.

10.8 Aanvulling tekst ver-
wijdering van vreem-
delingen naar
Roemenië naar aan-
leiding van het slui-
ten van een terugna-
me-overeenkomst.

Wijzigingen deel B

B1
Gezinshereniging/gez
insvorming

1.2.5 Aanpassing in de
gronden om het eer-
ste verblijf te weige-
ren.

2.1 t/m 8.3 Wijzigingen als
gevolg van de invoe-
ring van de Wav.

B3 Buitenlandse pleeg-
kinderen

2.2.2 Uitbreiding controle
op niet-vergunning-
houdende orga-
nisaties voor buiten-
landse
pleegkinderen.

B4 EG/EER
3.6.2.3 Wijziging tekst door

onjuiste implementa-
tie van Richtlijn
93/96/EEG.

9.2 en 9.3 Wijziging tekst inza-
ke de inwerkingtre-
ding van de
Europaovereenkomst
en. Deze overeen-
komsten zijn tot
stand gekomen tus-
sen de Europese Ge-
meenschappen en
hun Lid-Staten en:
Bulgarije, Hongarije,
Polen, Roemenië,
Slowakije, Tsjechië.
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B7 Asielzoekers en
vluchtelingen

2 Verwerking TBV 95/4,
met bijlage.

3 Aanpassing van de
tekst aan het begin-
sel van het veilig
derde land.

7.4 Uitbreiding door bij-
lage Regeling tolken.

8.1.1 Aanpassing tekst
door inwerkingtre-
ding Schengen.

8.2.2 Verwerking jurispru-
dentie van de REK
inzake 15c.1.c (land
van eerder verblijf).

10 Aanpassing tekst
naar aanleiding van
een beleidswijziging.

15.2.2 Aanpassing aan de
jurisprudentie van de
REK.

15.3.1 en 15.3.3 Wijzigingen als
gevolgvan de invoe-
ring van de Wav.

15.4.3 Verduidelijking tekst
intrekkingsgronden
van een vvtv.

15.6.1 en 15.6.2 Wijziging tekst
rechtsmiddelen in
geval van intrekking
of niet verlenging
van een vvtv.

18.6 Nieuwe tekst inzake
de overdracht van
verantwoordelijkheid
met betrekking tot
vluchtelingen.

B11 Werknemers
gehele tekst Aanpassing tekst

door invoering van
de Wav.

B13 Au pair
4 Verduidelijking van

het leeftijdsvereiste.

B14 Studenten
9.2.1 en 9.2.2 Aanpassing van het

gezinsherenigings-
vereiste door een
beleidswijziging.

B20 Diplomaten
7 Uitbreiding van de

categorieën geprivi-
legeerde vreemdelin-
gen.

Wijzigingen deel C

c22 Wet arbeid vreemde-
lingen.

c23-1 Besluit ter Uitvoering
van de Wet arbeid
vreemdelingen.

c23-2 Nota van toelichting
bij besluit ter uitvoe-
ring van de Wet
arbeid vreemdelin-
gen.

c24-1 Delegatie- en uitvoe-
ringsbesluit Wet
arbeid vreemdelin-
gen.

c24-2 Uitvoeringsregels 
Wet arbeid vreemde-
lingen behorende bij
het Delegatie- en uit-
voeringsbesluit Wet
arbeid vreemdelin-
gen.

c24-3 Bijlage, mededeling
als bedoeld in art. 3,
tweede lid, van de
Wet arbeid vreem-
delingen.

c33 Regeling Tolken.
c34 Documenten visum-

vrije binnenkomst.
c35-1 Wet gemeentelijke

zorg voor houders
van een voorwaarde-
lijke vergunning tot
verblijf.

c35-2 Uitvoeringsregeling
Wet gemeentelijke
zorg voor houders
van een voorwaarde-
lijke vergunning tot
verblijf.

Wijzigingen deel D

D3, D5 Wijziging in de
modellen.

D80 Aanpassing van de
teksten op de achter-
kant van de model-
len F1 en F3.
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