Summier overzicht

Summier overzicht wijzigingen in de
Vreemdelingencirculaire 1994
Hoofdstuk A4
In dit hoofdstuk is thans verwerkt TRV 1999119. Op 8 april 1999 deed d e Arrondissementsrechtbank te Den Haag (REK) uitspraak in een aantal zaken van vreemdelingen,
afkomstig uit een land waarvoor een wtv-beleid geldt, die een strafbaar feit hebben
begaan.
De REK heeft aangegeven dat d e beleidsregel, neergelegd in Vc 1994 A414.3.2.1, ruimte laat voor d e opvatting dat in elk individiieel geval een belangenafweging moet word e n gemaakt.
Naar aanleiding hiervan werd besloten in het beleid expliciet aandacht te schenken
a a n d e wtv-categorie.
Tevens is verwerkt TBV 1999118. ïiissen d e Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en d e
Vreemdelingenwet (Vw) bestaat een nauwe samenhang. Deze samenhang is nogmaals benadrukt in d e 87e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 75,
1999). De artikelen 30, 31 e n 45 W zijn aangevuld met passages over het stellen van
een arbeidsmarktaantekening o p het document waaruit het rechtmatig verblijf van d e
vreemdeling blijkt e n d e geldigheidsduur van d e sticker en de aantekeningen (zie ook
TBV 199914).
De genoemde TBV gaf nadere regels over het plaatsen van arbeidsmarktaantekenirigen, voor zover dit niet (duidelijk) was geregeld in d e Vreemdelingencirculaire.
In paragraaf 5 is een aanpassing van d e in d e vorige aanvulling gepleegde verwerking
van TBV 1998128 doorgevoerd.
In paragraaf 6.13.2.1 'gronden voor (weigering van) verlerigirig geldigheidsduiir' is een
passage met betrekking tot model D32 ingevoegd die abusievelijk niet was verwerkt
middels aanvulling 22.
Tenslotte is in paragraaf 10 een nanp:issirig van
verwerking van TBV 199917 doorgevoertl.
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Hoofdstuk A5110
Aan dit hoofdstuk is een nieuwe hoofclparagraaf toegevoegd, die betrekking heeft o p
fouillering. Daarmee is het gedeelte van TRV 1999116 verwerkt dat betrekking liad o p
veiligheidsfouillering. Op 1 februari l099 is d e Vreemdelingenwet als gevolg van d e
a a n n a m e van het wetsvoorstel ongedociimenteerden gewijzigd.
Kernpunt van dit wetsvoorstel is dat nadere eisen gesteld worden aan het onderzoek
naar d e aanvraag o m toelating als vliichtcling. Een artikel betreffende foiiillcritig is
toegevoegd: artikel 17b, Vw.
Het eerste lid ziet o p fouillering ten behoeve van het verkrijgen van dociinienten die
Het tweede lid ziet o p foiiillevan belang zijn voor d e aanvraag (dociin~entfouillering).
ring die ten doel heeft d e veiligheid van d e plaats waar d e vreeriideling zich bevindt o p
grond van artikel 17a, Vw te waarborgen (veiligheidsfoiiillering). Het beleid dienaatigaande is nu uitgewerkt in d e Vreemdelingencirculaire.
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Hoofdstuk B112
In bepaalde gevallen is ontheffing van het middelenvereiste mogelijk indien degene
bij wie verblijf wordt beoogd zowel blijvend als volledig, dat wil zeggen ten minste
80%, arbeidsongeschikt is ongeacht d e aard van d e uitkering. Omdat er gevallen
waren waarin niet formeel kon worden bevestigd dat deze mate van arbeidsongeschiktheid blijvend was, maar waarin evenmin kon worden gezegd of herstel was te
verwachten, diende het begrip 'blijvendheid' bij volledige arbeidsongeschiktheid
nader te worden gedefinieerd. Daartoe is TBV 199919 verschenen, die met deze aanvulling worclt verwerkt in d e Vreemdelingencirculaire.
In dit hoofd!;tuk is tevens verwerkt TBV 19991 18. Tussen d e Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) e n d e Vreemdelingenwet (Vw) bestaat een nauwe samenhang. Deze samenhang is nogmaals benadrukt in d e 87e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen
(Stcrt. 75, 1999). De artikelen 30, 31 e n 45 W zijn aangevuld met passages over het
stellen van een arbeidsmarktaantekening o p het document waaruit het rechtmatig
verblijf van d e vreemdeling blijkt e n d e geldigheidsduur van d e sticker e n d e aantekeningen (zie ook TBV 199914).
De genoemde TBV gaf nadere regels over het plaatsen van arbeidsmarktaantekeningen, voor zover dit niet (duidelijk) was geregeld in d e Vreemdelingencirculaire.

Hoofdstuk B113.2.1
In d e vorige aanvulling is d e titel van paragraaf B113.2.1 niet correct weergegeven.
De paragraaf luidt per deze aanvulling: 'Exclusieve vaste relatie'.

Hoofdstuk B114
I n dit hoofdstuk is verwerkt TBV 1999118. Tussen d e Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
en d e Vreemdelingenwet (Vw) bestaat een nauwe samenhang. Deze samenhang is
nogmaals benadrukt in d e 87e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 75,
1999). De artikelen 30, 31 e n 45 W zijn aangevuld met passages over het stellen van
een arbeidsrnarktaantekening o p het document waaruit het rechtmatig verblijf van d e
vreemdeling blijkt e n d e geldigheidsduur van d e sticker e n d e aantekeningen (zie ook
TBV 199914).
De genoemde TBV gaf nadere regels over het plaatsen van arbeidsmarktaantekeningen, voor zover dit niet (duidelijk) was geregeld in d e Vreemdelingencirculaire.

Hoofdstulk B7115
In dit hoofdstuk zijn verwerkt TBV 19991 16 (gedeeltelijk),TBV 1999120 e n TBV 1999121.
Hiermee woidt d e huidige tekst over d e asielprocedure grotendeels vervangen.
'TBV 199919 .zag o p documentenfouillering. Op 1 februari 1999 werd d e Vreemdelingenwet als gc:volg van d e aanname van het wetsvoorstel ongedocumenteerden gewijzigd. Kernpunt van dit wetsvoorstel is dat nadere eisen gesteld worden aan het onderzoek naar d e aanvraag o m toelating als vluchteling.
Daarnaast werd een artikel betreffende fouillering toegevoegd (artikel 17b, Vw). Ilet
eerste lid ziet o p fouillering ten behoeve van het verkrijgen van documenten die van
belang zijn voor de aanvraag (documentfouillering). Aangezien d e praktijk uitwijst dat
asielzoekers slechts in beperkte mate bereid zijn om desgevraagd documenten e n
bescheiden te tonen is met invoeging van dit artikel d e mogelijkheid gecreëerd o m
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door middel van fouillering (extra) informatie te vergaren die van belang is voor de
beoordeling van de aanvraag. Het beleid dienaangaande is nu uitgewerkt in de
Vreemdelingencirculaire, door verwerking van het genoemde THV 1999116.
TBV 1999121 betrof de algemene invoering van de 48-uurs procedure per 1 oktober
1999. Per 1 oktober 1999 is de 48-uursprocedure ook ingevoerd in Aanmeldcentrum
Schiphol. De 48-uurs procedure werd reeds op 15 juni 1999 ingevoerd voor de aanmeldcentra Zevenaar en Rijsbergen.
Voorts handelde dat TBV over het indienen van herhaalde asielaanvragen.
De tekst is van toepassing op alle (herhaalde) asielaanvragen die vanaf 1 oktober 1999
worden ingediend in een aanmeldcentrum of, bij herhaalde aanvragen, kenbaar
gemaakt dan wel ingediend worden bij het opvangcentrum in Ter Apel.
Tevens is het voorgaande TBV (1999112) komen te vervallen.
In TBV 1999120 werd het afsprakensysteem voor asielzoekers beschreven. Kern van
het huidige afsprakensysteem is, dat asielzoekers alleen via een Vreemdelingendienst
op een Aanmeldcentrum een afspraak voor het indienen van een asielaanvraag kunnen maken. Dit beleid is met deze aanvulling verwerkt in de Vreemdelingencirculaire.
In de huidige tekst is de rol van de Koninklijke marechaussee in het afsprakensysteem
overigens verduidelijkt.
Ten slotte is in dit hoofdstuk TBV 1999118 verwerkt. Tussen de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Vreemdelingenwet (Vw) bestaat een nauwe samenhang. Deze
samenhang is nogmaals benadrukt in de 87e wijziging van het Voorschrift Vreeindelingen (W, Stcrt. 75, 1999). De artikelen 30, 31 en 45 W zijn aangevuld met passages
over het stellen van een arbeidsmarktaantekening op het document waaruit het
rechtmatig verblijf van de vreemdeling blijkt en de geldigheidsduur van de sticker en
de aantekeningen (zie ook TBV 199914).
De genoemde TRV gaf nadere regels over het plaatsen van arbeidsmarktaantekeriingen, voor zover dit niet (duidelijk)was geregeld in de Vreemdelingencirculaire.

Hoofdstuk B 1114
In dit hoofdstuk is verwerkt TBV 1999118. Tussen de Wet arbeid vreenidelingen (Wav)
en de Vreemdelingenwet (Vw) bestaat een nauwe samenhang. Deze samenhang is
nogmaals benadrukt in de 87e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 75,
1999). De artikelen 30, 31 en 45 W zijn aangevuld met passages over het stellen van
een arbeidsmarktaantekening op het dociiment waaruit het rechtmatig verblijf van de
vreemdeling blijkt en de geldigheidsduur van de sticker en de aantekeningen (zie ook
TBV 199914).
De genoemde TBV gaf nadere regels over het plaatsen van arbeidsmarktaantekeningen, voor zover dit niet (duidelijk) was geregeld in de Vreeindelingencirculaire.

Model D32-6
Met de opname van het gewijzigde rnodel D32-(i is TRV 1999117 volledig verwerkt.

Model D84
Met de opname van het model D84 uit TBV 199919 is dat TRVvolledig verwerkt.
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