
Summier overzicht 

Summier overzicht wijzigingen in de 

Vreemdelingencirculaire 1994 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie no. 5029681 1001IND is de 'Vreem- 
delingencirculaire 1994' gewijzigd. Deze aanvulling (no. 26) omvat hetgeen sedert de 
vorige aanvulling (no. 25 van november 1999) wijziging heeft ondergaan. 
Deze aanvulling van de Vreemdelingencirculaire 1994 is mogelijk de laatste aanvul- 
ling. In verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2001 van de 'Vreemdelingenwet 
2000' zal de huidige vreemdelingencirculaire worden herschreven in overeenstem- 
ming met tle bepalingen van deze wet. Aan de herschrijving van dit handboek wordt 
thans intensief gewerkt. 
De onderhavige aanvulling is voor het overgrote deel beperkt tot verwerking van de 
inhoud van de sedert de vorige aanvullingen verschenen Tussentijdse Berichten 
Vreemdolirigencirculaire (TBV's) benevens enige administratieve correcties. In 
hoofdstuk 13713 zijn wijzigingen aangebracht die het gevolg zijn van afspraken met de 
rechtshulpverlening. 
De onderhavige wijzigingen zijn verwerkt in aanvulling 26 op de 'Vreemdelingencir- 
culaire 1994'. 
Hieronder volgt een summier overzicht per onderdeel van de onderhavige wijzigin- 
gen. 

Deel A Algemeen deel 

A2 Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst 

1 In dit onderdeel zijn enige wijzigingen verwerkt voor wat betreft de 
(telefonische) bereikbaarheid van enige regionale directies en de 
aanmeldcentra. 

A4 Toelating 

A414 Algemene toelatingsvoonvaarden 

,4414.2.1 Dit onderdeel (invulling van voldoende middelen van bestaan) is in 
overeenstemming gebracht met de tekst van TBV200012. 

A416 Vergunning tot verblijf 

A416.7.2 Deze paragraaf gaat over de legalisatie van bewijsstukken betreffende 
de staat van personen. 
Verwerkt is thans TBV 1999124. Dit TBV vloeit voort uit een uitspraak 
van de Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken van 10 november 
1999 inzake het vereiste van gelegaliseerde en geverifieerde docu- 
menten. 
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Summier overzicht 

A1 0 Voorlichting 

A1012.5 Klachtprocedure 
Dit onderdeel is nieuw opgenomen en is een uitwerking van TBV 
19991 14. Deze wijziging vloeit voort uit de inwerkingtreding per 1 juli 
1999 van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens is 
in dit onderdeel opgenomen de aan de Nationale Ombudsman geda- 
ne toezegging voor wat betreft het gebruik van een aanhef en slotzin 
in de afhandelingsbrief gericht aan de klager. 

Deel B Bijzonder deel 

B1 Gezinshereniging en gezinsvorming 

B111.2.1; Overleggen gelegaliseerde en geverifieerde bescheiden 
B113.2.2.1 

B1 11.2.3.5; Afwijking van het middelenvereiste 
B115.2.1.5 

B115.1.1; Deze onderdelen zijn gewijzigd in verband met TBV 1999124. 
B117.1.1; 
B119.1 

B111.2.1; In deze onderdelen is een wijziging aangebracht in verband niet de 
3.2.2.1; 5.1.1 circulaire van 12 januari 2000, kenmerk 500196619916 inzake legalisa- 
en 7.1.1 tie en verificatie. Voorts is aan de onderdelen 5.1.1 en 7.1.1 dienaan- 

gaande een nieuwe alinea toegevoegd. Het betreft de verwerking van 
TBV 200019. 

B115.7.2.1.5 Deze onderdelen zijn aangepast aan de tekst van TBV 200012. De 
aanpassing vloeit voort uit de inwerkingtreding op 1 januari 1998 van 
de Wet Inschakeling Werkzoekenden. 

B115.1.2 en Deze onderdelen zijn nieuw toegevoegd in verband met TBV 200019 
B117.1.2 en betreffen de toepassing van het DNA-onderzoek. 

B7 Asielzoekers en vluchtelingen 

B712 Aanmelding van een asielzoeker bij de korpschef 
De tekst van dit onderdeel is geheel vervangen door de tekst aangege- 
ven in TBV 200015. 

B713 Aanmelding en indiening van de aanvraag in een aanmeldcentrum 
Dit onderdeel heeft enige tekstuele aanpassingen ondergaan. Deze 
aanpassingen vloeien voort uit het AC-beleidsoverleg van de IND met 
de rechtsbijstand. 
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B718.6.1 Handelwijze indien een medisch advies wordt gevraagd 
Dit onderdeel is nieuw ingevoegd en vloeit voort uit TBV 1999126. Het 
bevat aanwijzingen inzake de administratieve gang van zaken vooraf- 
gaand aan het vragen van een medisch advies aan de Medisch Advi- 
seur van de IND. 

B7117.1.1 Verblijfsrecht gezinsleden van toegelaten vluchtelingen 
In dit onderdeel is de tekst van TBV 200013 verwerkt. Een en ander is 
het gevolg van de mogelijkheid om in bepaalde gevallen door middel 
van DNA-onderzoek een biologische afstammingsrelatie aan te 
tonen. 

B71 17.1.2 Procedure 
Dit onderdeel is gewijzigd in verband met TBV 200013. 

B71 17.1.2.1 Aanwenden van DNA-onderzoek 
Dit onderdeel is nieuw ingevoegd en beschrijft de gang van zaken 
rondom het DNA-onderzoek. 
In dit onderdeel is de inhoud van TBV 200013 verwerkt. 

B16 Medische behandeling 

B1611.1 Handelwijze indien een medisch advies wordt gevraagd 
Dit onderdeel is nieuw en is een bewerking van TBV 1999126. Hierin 
worden aanwijzingen gegeven omtrent het vragen van een medisch 
advies aan de Medisch Adviseur van de IND. 

Deel C Bijlagen 

C4 Legalisatie en verificatie/circulaire 

De huidige circulaire dateerde van mei 1996. Op 12 januari 2000 is 

a een nieuwe circulaire uitgegaan die op 1 februari 2000 in werking is 
getreden. Deze laatste circulaire met bijlagen die is gericht aan de 
ambtenaren van de burgerlijke stand en van de gemeentelijke basis- 
administratie, is thans in de Vreemdelingencirculaire opgenomen. 

Deel D Modellen 

D69- 1 Toestemmingsverklaring medische gegevens 
De tekst van het huidige formulier D69 is aangepast als gevolg van 
een wijziging van hoofdstuk B16. c.q. Het betreft de verwerking TBV 
1999126. In verband met de invoering van een formulier voor de aan- 
vraag van een DNA-onderzoek (D69-2) heeft een omnummering 
plaatsgevonden. 

D69-2 Dit formulier dient te worden gebruikt bij de aanvraag van een DNA- 
onderzoek en is nieuw in de modellenverzameling opgenomen. Dit 
formulier werd reeds aangekondigd in TBV 200013. 
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Tussentijdse berichten Vreemdelingencirculaire 

TBVS diezijn vervallen omdatzijzijn verwerkt in aanvillling26: 
l999114 Klachtprocedure bij de IND 
1999124 Overleggen gelegaliseerde en geverifieerde bescheiden 
l999126 Administratieve handelingen bij adviesaanvrage aan het Bureau 

medisch Adviseur 
200012 Arbeidsactiverende maatregelen 
200013 DNA-onderzoek in de procedure gezinshereniging bij toegelaten 

vluchtelingen 
200015 Tekstuele correctie van paragraaf B712.2 
200019 DNA-onderzoek in procedures 
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