
«Vreemdelingenwet»

23 december 1996/Nr. 587951/96/IND
Immigratie- en Naturalisatiedienst

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 in de bijlage bij
deze beschikking aangegeven
hoofdlijnen.

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

Artikel 3
De tekst van deze wijziging wordt
algemeen verkrijgbaar gesteld door
middel van aanvulling 16 op de uitga-
ve ’Vreemdelingencirculaire 1994’.

’s-Gravenhage, 23 december 1996.
De Staatssecretaris van Justitie,
E.M.A. Schmitz.

Bijlage – Vreemdelingencirculaire 1994

Toelichting

Bij beschikking van de Staatssecretaris
van Justitie is de ’Vreemdelingen-
circulaire 1994’ gewijzigd. Deze wijzi-
ging (aanvulling 16) omvat hetgeen
sedert de vijftiende aanvulling (juli
1996) is veranderd. Deze veranderin-
gen zijn het gevolg van rechterlijke uit-
spraken, van in internationaal verband
gemaakt afspraken, alsmede van wijzi-
gingen in andere (nationale) wettelijke
regelingen. Voorts zijn in deze aanvul-

ling verwerkt de organisatorische
aanpassingen.
De onderhavige wijzigingen zijn ver-
werkt in aanvulling 16 op de uitgave
’Vreemdelingencirculaire 1994’. Deze
uitgave is tegen betaling verkrijgbaar
bij de NV SDU. 
Een – summier – overzicht van de
belangrijkste wijzigingen volgt hieron-
der.

Deel A Algemeen deel

A2 Contact met de IND
A2/2.2 Dit onderdeel bevat een wijzi-
ging in de piketdienst bij de IND; deze
piketdienst is thans geconcentreerd op
het Aanmeldcentrum Schiphol.

A4 Toelating
A4/4.2.1 In dit onderdeel zijn de – eer-
der in TBV 1996/9 opgenomen – richt-
lijnen verwerkt die gelden bij de invul-
ling van voldoende middelen van
bestaan. Enerzijds is hier sprake van
een uitbreiding van de bestanddelen
die meetellen bij de berekening van de
inkomenseis, anderzijds is de opsom-
ming van de bestanddelen die hiervoor
niet van toepassing zijn, uitgebreid.
TBV 1996/9 komt hiermede te verval-
len.

A5 Toezicht
A5/6.4 Naar aanleiding van een uit-
spraak van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State is
aan dit onderdeel een zinsnede toege-
voegd waarin is vermeld dat tegen
weigering van een verzoek om
opheffing van de ongewenstverkla-
ring, bij de Minister van Justitie
bezwaar kan worden gemaakt.

A6 Uitzetting 
A6/4.2.2 Ingevolge een aan de
Nationale Ombudsman gedane toezeg-
ging is hier vermeld dat de mededeling
dat de uitzetting niet achterwege zal
worden gelaten, voortaan bij aangete-
kende brief aan de raadsman zal wor-
den gedaan.

A9 Administratie en Registratie
A9/6 Wijziging in de aanduiding van
de toepasselijke artikelen van de

Algemene Bijstandswet als gevolg van
wijzigingen in die wet.

Deel B Bijzonder deel

B1 Gezinshereniging/gezinsvorming
De tekst van dit hoofdstuk is aange-
past aan de nieuwe richtlijnen die eer-
der zijn gepubliceerd in TBV 1996/9.
Laatstgenoemde TBV kan dan ook ver-
vallen.

B2 Secundaire migranten
B2/2.1.2 Toegevoegd is een passage
waarin wordt verwezen naar onder-
deel 3.3.2 voor de beoordeling van de
vraag of bij het bereiken van de acht-
tienjarige leeftijd voortgezet verblijf
kan worden toegestaan na verlies van
de status als bedoeld in art. 10, tweede
lid, Vw.

B7 Asielzoekers en vluchtelingen
B7/8.1.1. In dit onderdeel is de uit-
spraak van de Rechtseenheidskamer
van 24 oktober 1996 opgenomen voor
wat betreft de verantwoordelijkheids-
toedeling in het kader van de Uit-
voeringsovereenkomst bij het Akkoord
van Schengen (SUO). Beslissingen om-
trent verwijdering naar een land bui-
ten het Schengengebied moeten dan
ook onder de behandeling van een
asielverzoek worden begrepen ook al
is de aanvraag om toelating als
vluchteling ingetrokken.
B7/9.1.1 De wijzigingen in de
Paspoortuitvoeringsregeling met
betrekking tot de afgifte van een reis-
document voor vreemdelingen aan on-
der meer houders van een voor-
waardelijke vergunning tot verblijf zijn
in dit onderdeel opgenomen (zie ook
bijlage C-38). Voorts bevat dit onder-
deel de beschrijving van de rol van de
korpschef in de aanvraagprocedure.
B7/15.2.1 Dit onderdeel is aangevuld
met een passage inzake de ontheffing
van de verplichting tot het beschikken
over een reisdocument voor houders
van een voorwaardelijke vergunning
tot verblijf.
B7/15.2.3 De inhoud van dit onderdeel
is geheel gewijzigd in verband met de
toezegging dat het verschil in tijdstip
van vvtv-oplegging tussen gedoogden

Uit: Staatscourant 1997, nr. 54 / pag. 9 1

Wijziging Vreemdelingencirculaire 1994
JU



en ontheemden is komen te vervallen
(Statusnotitie van 18 april 1996; TK
1995-1996. 19637, nr. 178).
B7/18.3. Toegevoegd is een passage
inzake de visumplicht – voor Frankrijk –
voor vluchtelingen die houder zijn van
een reisdocument afgegeven door een
niet-Schengenstaat.

Tussentijdse berichten
Vreemdelingencirculaire

TBV’s die vervallen omdat zij zijn ver-
werkt in Aanvulling 16:
TBV 1996/9 Gezinshereniging en
gezinsvorming.
Verwerkt in A4 en B1

Deel C/D Bijlagen en modellen

C1 wijziging in de organisatie van de
IND
C38 Paspoortuitvoeringsregeling 1995.
Deze bijlage dient mede ter vervan-
ging van de circulaire van 7 december
1992, kenmerk 267272/92/DVZ, inzake
de Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland
D45 – 4 Model proces-verbaal staande-
houding en overbrenging (artikel 19,
eerste lid, Vreemdelingenwet)
D45 – 5 Model proces-verbaal toepas-
sing art. 19, tweede en derde lid,
Vreemdelingenwet
D45 – 6 Model proces-verbaal art. 19
Vreemdelingenwet (mobiel toezicht
vreemdelingen)
D54 – A Redactionele wijziging in ver-
band met wijziging van de Algemene
Bijstandswet.
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