
«Vreemdelingenwet»

17 november 1997/Nr. 660216/97/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 het in de bijlage bij
deze beschikking opgenomen summier
overzicht.

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 19 op de uitga-
ve ’Vreemdelingencirculaire 1994’.

’s-Gravenhage, 17 november 1997.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos (plv.). 

Bijlage  Vreemdelingencirculaire 1994

Toelichting

Bij beschikking van de Staatssecretaris
van Justitie van 17 november 1997,
no.660216/97/ ND is de ’Vreemdelin-
gencirculaire 1994’ gewijzigd. Deze
aanvulling omvat al hetgeen sedert
aanvulling no. 17 van juli 1997 wijzi-

ging heeft ondergaan. Deze wijzigin-
gen zijn onder meer het gevolg van
rechterlijke uitspraken, van toezeg-
gingen aan het Parlement en de
Nationale Ombudsman alsmede van
wijzigingen in andere nationale
wettelijke regelingen.
De onderhavige wijzigingen zijn ver-
werkt in aanvulling 19 op de
’Vreemdelingencirculaire 1994’. Deze
uitgave is tegen betaling verkrijgbaar
bij SDU Uitgevers. Hierbij zij vermeld
dat de aanduiding ’aanvulling 18’ niet
voor de Vreemdelingencirculaire 1994
is gebruikt; dit nummer is gereserveerd
voor een afzonderlijke beknopte uitga-
ve op het gebied van vreemdelingen-
recht.
Hieronder volgt een summier overzicht
per onderdeel van de onderhavige wij-
zigingen.

Deel A  Algemeen deel

A4  Toelating
A4/10.1  In dit onderdeel is thans voor
wat betreft de kennisgeving van
beschikkingen, de inhoud van de TBV’s
no. 1997/1 en 1997/6 verwerkt. Deze
aanpassing is het gevolg van de uit-
spraak van de Rechtseenheidskamer
van 24 oktober 1996. In deze uitspraak
werd aangegeven dat de termijn voor
het indienen van een beroep- of
bezwaarschrift aanvangt met ingang
van de dag na die waarop het besluit
op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt, namelijk door
toezending of uitreiking aan degenen
tot wie zij is gericht.

A6  Uitzetting
A6/3.1.  Aan dit onderdeel is een passa-
ge toegevoegd inzake de bevoegdheid
tot toepassing van lijfsdwang en
beperking van grondrechten in geval
van uitzetting. Een dergelijke beper-
king kan alleen plaatsvinden zolang
sprake is van opeenvolgende handelin-
gen ter effectuering van een last tot
uitzetting. De dwangmiddelen dienen
zoveeel mogelijk in tijd te worden be-
perkt. Hierdoor wordt tegemoet geko-
men aan een toezegging aan de
Nationale Ombudsman.

A7  Vrijheidsontneming
A7/1.4.7  In verband met een gewijzig-
de opzet van het formulier D78 is de
tekst van dit onderdeel gewijzigd.

A8  Rechtsmiddelen 
A8/2.5.2  In verband met de hierboven
aangegeven wijziging van onderdeel
A4/10.1 is het onderhavige onderdeel
vervallen.

Deel B  Bijzonder deel

B1  Gezinshereniging en gezinsvor-
ming
B1/1.2.3.5  Kleine aanpassing voor wat
betreft de kring van personen die vrij-
gesteld zijn van het middelenvereiste.
B1/2  Dit onderdeel heeft belangrijke
wijzigingen ondergaan. Het eerder in
TBV 1997/5 vervatte beleid inzake
voortgezet verblijf na verbreking
huwelijk is hier thans verwerkt. TBV
1997/5 vervalt derhalve. Voorts zijn in
dit onderdeel verwerkt de toezeggin-
gen die de Staatssecretaris van Justitie
heeft gedaan aan de Tweede kamer op
2 oktober 1996 (TK 24233) bij de
behandeling van de Koppelingswet,
met betrekking tot de positie van vrou-
wen die hun echtgenoot of partner
zijn ontvlucht en die tijdelijk in een
opvanghuis verblijven.
B1/4  Het hierboven onder B1/2 vermel-
de beleid inzake voortgezet verblijf na
verbreking huwelijk is eveneens in dit
onderdeel verwerkt maar dan voor wat
betreft de positie na verbreking van
relatie.
B1/11  Aan onderdeel 11 waarin het
voortgezet verblijf op grond- van fami-
lie- of gezinsleven wordt behandeld, is
een onderdeel toegevoegd waarin de
beperking wordt beschreven waar-
onder in deze gevallen de vergunning
tot verblijf wordt verleend. Hierdoor
wordt eenduidigheid in de uitvoering
bewerkstelligd.

B7  Asielzoekers en vluchtelingen
B7/15.3.2  Dit onderdeel dat betrek-
king heeft op de rechtspositie van een
vreemdeling die drie jaar houder is van
een voorwaardelijke vergunning tot
verblijf (vvtv), wordt grotendeels ver-
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vangen. Thans komt duidelijk naar
voren dat uitsluitend de periode dat de
vreemdeling in het bezit was van een
geldig F-document meetelt voor de
driejarentermijn van de vvtv. De in-
houd van TBV 1996/13 is in deze
aanvulling verwerkt zodat deze TBV
komt te vervallen.
B7/15.3.3  Dit onderdeel wordt aange-
vuld met een passage waaruit blijkt
dat bij de tijdige indiening van een
aanvraag om verlening van de geldig-
heidsduur van de vvtv, een sticker voor
verblijfsaantekeningen dient te wor-
den aangebracht in het reisdocument.
Deze beleidslijn was eerder gepubli-
ceerd in TBV 1996/10; deze TBV komt
dan ook te vervallen.
B7/15.4.2  Aan dit onderdeel (intrek-
kingsgronden) is een passage toege-
voegd inzake het recht van de betrok-
kene om zijn zienswijze naar voren te
brengen omtrent de voorgenomen
maatregel. Dit overeenkomstig art. 4:8
AWB.
B7/15.4.5  Dit nieuw toegevoegde
onderdeel beschrijft de documenten
voor twee categorieën voormalige
vvtv-houders zonder verblijfstatus die
nog in procedure zijn en deze in
Nederland mogen afwachten. Voor
deze categorieën kan een W-document
worden aangevraagd.

B11  Werknemers
B11/5.2.3  Dit onderdeel dat betrek-
king heeft op werknemers werkzaam
op zeeschepen en installaties op het
Nederlandse deel van het continentale
plat, is aangevuld met een passage die
betrekking heeft op de verblijfstatus
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

B20  Diplomatieke ambtenaren en
andere geprivilegieerde personen
B20/1.4  Dit onderdeel (positie na
beëindiging van de bijzondere status)
is aangevuld met een passage waarin
wordt aangegeven dat kinderen die
hier te lande zijn geboren of als
minderjarig gezinslid reeds 10 jaar in
Nederland verblijven, voor een ver-
gunning tot vestiging in aanmerking
kunnen komen ook al ontbreken vol-
doende bestaansmiddelen.

C  Bijlagen

C4  Legalisatie en verificatie/circulaire
Aan de bestaande tekst wordt ten aan-
zien van het Verenigd Koninkrijk toe-
gevoegd dat het ongehuwd zijn alleen
maar kan worden onderbouwd door

het afleggen van een verklaring ten
overstaan van een Brits consulair amb-
tenaar.
C26  Deze bijlage had betrekking op
de aanstelling van OETC-leerkrachten
in het basisonderwijs.
De inhoud van deze circulaire heeft
haar betekenis verloren met de inwer-
kingtreding van de Wet Arbeid
Vreemdelingen; zij kan derhalve ver-
wijderd worden.
C41  Deze bijlage bevat de tekst van de
Overeenkomst betreffende de vaststel-
ling van de staat die verantwoordelijk
is voor de behandeling van een asiel-
verzoek dat bij een van de Lid-staten
wordt ingediend (Overeenkomst van
Dublin van juni 1990 in werking getre-
den op 1 september 1997)
C42  Deze bijlage bevat de tekst van
het (Uitvoerings)Besluit nr.1/97 voor de
tenuivoerlegging van sommige bepa-
lingen van de Overeenkomst van
Dublin.

D  Modellen

D2-7  Het huidige model D2-7 (stem-
peltekst visumverlenging c.q.geldig
maken visum voor meerdere reizen) is
vervallen. Sedert 1 september 1997 is
dit modelnummer in gebruik voor de
sticker ’doorlating onder voorwaarden’
zoals omschreven in TBV 1997/10.
D6  In verband met de invoering van
nieuwe legitimatiebewijzen voor
geprivilegieerden – door de Minister
van Buitenlandse Zaken – is de inlei-
dende tekst van dit onderdeel op dit
punt aangepast. Tevens zijn modellen
van de nieuwe legitimatiebewijzen bij-
gevoegd.
D18  De tekst van de antecedentenver-
klaring is aangepast aan de tekst van
onderdeel A4/4.3.2.1 van de
Vreemdelingencirculaire. Voorts is de
tekst thans ook beschikbaar in de
Poolse en Russische taal.
D51-A/B  De modellen D51-A en D51-B
worden als 8-talige folder uitgevoerd
en bevatten de tekst van de clausule
inzake administratief bezwaar respec-
tievelijk administratief beroep. Zij zul-
len worden gevoegd bij beschikkingen
in eerste aanleg waarvan de vreemde-
ling kennis krijgt door toezending aan
zijn adres.
D69  Het huidige model D69 heeft op
verzoek van de Medisch Adviseur bij
het Ministerie van Justitie een kleine
tekstuele wijziging ondergaan.
D78  De tekst van het huidige model

(geleidebrief/checklist) heeft enige wij-
ziging ondergaan.

Tussentijdse berichten
Vreeemdelingencirculaire

TBV’s die vervallen omdat zij zijn ver-
werkt in Aanvulling 18:
TBV 1996/10  Documenten voor voor-
malig gedoogden
TBV 1996/13  vtv-aanvraag na drie jaar
vvtv-houderschap
TBV 1997/1  Regels voor kennisgeving
en toezending beschikkingen
TBV 1997/5  Voortgezet verblijf na ver-
breking huwelijk/relatie
TBV 1997/6  Toezending beschikkingen
(vervolg op TBV 1997/1)
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