
gegeven, bij de commissie kan bepleiten. De voor- 

legging van de zaak aan de commissie is niet af- 

hankelijk van de indiening van een verzoek daartoe 

door de begunstigde E.E.G.-onderdaan, maar geschiedt 

ambtshalve. Deze  voornemenp procedure^^ treedt in de 
plaats van de herzieningsprocedure. Tegen de beschik- 

king, die de Minister na het horen van de commis- 

sie geeft, kan de belanghebbende op de normale wij- 

ze bij de Kroon nadere voorziening vragen (zie 

Deel F van deze circulaire). 

De "voornemenprocedure" kan, behoudens ten aanzien 

van een Belg of Luxemburger, in dringende gevallen 

achterwege worden gelaten. Dsn is de herzienings- 

procedure van toepassing, en kan de belanghebbende 

dus achteraf tegen de beschikking opkomen met 

een verzoek om herziening, eventueel gevolgd door 

een verzoek om nadere voorziening. 

b. De Wet verplicht de Minister van Justitie in het - 
algemeen niet, de Adviescommissie voor vreemdd- 

lingenzaken te horen op een verzoek om herzie- 

ning, gericht tegen een beschikking tot het wei- 

geren van een vergunning tot verblijf (zie art. 

31, eerste lid, VW). Ten aanzien van zulk een 

verzoek, ingediend door een begunstigde E.E.G.- 

onderdaan, is evenwel voorlegging aan de commis- 

sie verplicht gesteld. 

Hoofdstuk IV - Bijzondere regelen ten aanzien van 
werkzoekende E.E.G.-onderdanen. 

Werkzoekende E.E.G.-onderdanen als zodanig voldoen 

niet aan de in art. 91 Vb. gegeven omschrijving van 

"begunstigde E.E.G.-onderdaan". Deze hoedanigheid 

verkrijgen zij zodra zij hier te lande werk hebben 

gevonden blijkens een door hen alsdan over te leg- 

- leggen - 



leggen verklaring van indienstneming van een werk- 

gever. Wel zijn op grond van interpretatieve ver- 

klaringen, goedgekeurd bij de aanneming van Richt- 

lijn 68/360/~~~, ten aanzien van werkzoekende 

E.E.G.-onderdanen bijzondere regelen in het Vreem- 

delingenbesluit opgenomen. 

vrije termijn Werkzoekende E.E.G.-onderdanen worden, zolang zij 

nog geen werk hebben gevonden, niet in het bezit 
1 

gesteld van een vergunning tot verblijf. Nochtans 

ligt in de regel verblijf van langere duur dan drie 

maanden op voorhand in de bedoeling van de werkzoe- 

kende. Derhbave zou, overeenkomstig de voor vreemde- 

lingen in het algemeen geldende bepalingen, de vrije 

termijn na acht dagen verstrijken, Met het oog daar- 

op is aan de werkzokkende E.E.G.-onderdaan uitdruk- 

kelijk een vrije termijn van drie maanden toegekend, 

zij het met het hiernavolgende voorbehoud (art. 46, 

eerste lid, onder c i ,  ~b). 

het vereiste Ten aanzien van het vereiste van het bezit van vol- 
van te beschik- 
ken over voldoen- 

doende bestaansmiddelen geldt voor werkzoekende 

de middelen van E.E.G.-onderdanen het volgende: 
bestaan en con- 
trole daarop. - a. Belgen en Luxemburgers als zodanig hebben op grond 

van het bepaalde bij art. 92 Yb toegang tot  neder^ 

land zonder dat zij aan het vereiste van het bezit 

van voldoende middelen van bestaan behoeven te 

voldoen. Dit impliceert dat zij bij inreizen van 

Nederland ook niet op het bezit van bestaansmid- 

delen behoeven te worden gecontroleerd. Een en an- 

der geldt uiteraard ook voor werkzoekenden onder 

hen. Op grond van het bepaalde in art. 93, eerste 

alinea, Vb geldt voor Belgen eh Luxemburgers als 

zodanig het vereiste van het bezit van voldoende 

bestaansmiddelen ook niet voor een verblijf ge- 

durende de vrije termijn. Ook dit geldt uiteraard 



mede voor werkzoekenden onder hen. 

b. Op grond van het bepaalde in art. 25, derde lid, - 
Vb behoeven werkzoekender,E. E. G. -onderdanen die 

Nederland inrelzen, niet aan te tonen over wel- 

ke middelen zij met het oog op de toegang tot 

Nederland beschikken of kunnen beschikken. Door 

deze bepaling zijn derhalve ook Duitsers, Fransen, 

en Italianen die hier te lande werk komen zoeken, 

van de controle op bestaansmiddelen vrijgesteld. 

Deze werkzoekenden behoeven ingevolge art. 93, 
tweede alinea, Vb evenmin tijdens hun verblijf 

gedurende de vrije termijn aan het vereiste met 

betrekking tot het bezit van voldoende bestaans- 

middelen te voldoen. Komen zij echter gedurende 

die periode ten laste van de openbare kas, dan 

heeft dit ingevolge art, 46, eerste lid, aanhef 
en onder d, Yb tot gevolg dat hun vrije termijn 

eindigt. 

meldingsplicht Wel dienen werkzoekende onderdanen van een Lid-Staat 

van de E.E.G. zich binnen acht dagen na binnenkumst 

te melden bij het hoofd van plaatselijke politie in 

de gemeente van hun verblijf. Deze zal hen, anders 

dan E.E.G.-onderdanen die reeds werk hier te lande 

hebben gevonden, naar bet arbeidsbureau verwijzen 

om zich aldaar als werkzoekende te laten inschrijven. 

Voorts dient het hoofd van plaatselijke politie aan 

de werkzoekende mede te delen dat hij, na een werk- 

kring te hebben gevonden, zich tot hem dient te wen- 

den teneinde, op vertoon van zijn grensoverschrij- 

dingsdocument en van de werkgeversverklaring, in het 

bezit te worden gesteld van een vergunning tot ver- 

blijf. 



samenwerking Voor de toelating en de opvang van werkzoekende 
me t de E. E. G .-onderdanen blijf t een nauwe en vruchtbare 
buf eaus 

samenwerking tussen de hoofden van plaatselijke poli- 

tie en de arbiedsbureans van groot belang. Inuaers 

met het oog op het bezit van een arbeidsvergunning 

is dit oontact voor E.E.G.-werknemers weliswaaf niet 

langer vereist, doch wel bevordert dit contact dat 

werkzoekende E.E.G.-onderdanen een doeltreffende be- 

middeling ontvangen tot hun tewerkstelling. 

uitzetting Krachtens de gewijzigde bepalingen van de artt. 47 
en 48 VV kunnen ook werkzoemde E.E.G.-onderdanen 

niet worden uitgezet dan op laat van de Minister van 

Justitie. 

Met name zal er aanlebding bestaan om - eonodig 6p 

de wijze omschreven in deel E, onder 1, van deze cir- 

culaire, - contact op te namen met het ministerie *-ah 

Justitie, indien den werkzoekende E.E.G.-onderdaan 

een beroep gaat doen op de openbare kas of reeds 

drie maanden als werkzoekende in ons land heeft ver- 

bleven (waardoor krachtens art. 46, eerete IAd, aan- 
hef en onder ti, Vb zijn vrije temijn eindigt), of 

wanneer hij naar het oordeel van het hoofd van plaat- 

selijke politie gevaar oplevert voor de openbare 

orde. 

familieleden Aangezien voor de E.E.G.-onderdaan die werk zoekt, 

eerst dan een recht op verblijf van lahgere duur 

ontstaat wanneer hij werk heeft gevonden, heeft hij 

ook nog niet het hecht %ijn familiel.eden tgedb te 

brengen; hun verblijfsscecht immers is van het zijtie 

afhankelijk, met dasPb13 de bpeohalm voo3%cl&.&e 

zedelijke huisvee.t;bng. 


