
Hoofdstuk V - Afwijkende bepalinmn ten voordele van 
Rewezen werknemers die onderdaan van 

een Lid-Staat van de E.E.G. zi.jn. 

A. Voorwaarden waaronder gewezen werknemers en hun fami- 

lieleden recht op voort~zet verblijf hebben. 

Dp 20 juli 1970 is in werking getreden Verordening 

(EEG) nr. 1251 /70  van de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen van 29 juni 1970 met betrekking tot 

het recht van werknemers die onderdaan van een Lid- 

Staat van de E.E.G. zijn, om verblijf te houden op 

het grondgebied van een andere Lid-Staat, ook na er 

een betrekking in loondienst te hebben vervuld. De 

tekst van de Verordening, welke werd opgenomen in 

het Puolikatieblad van de Europese Gemeenschappen 

van 30 juni 1970, nr. L. 142, is al$ bijlage G l-b 

bij deze circulaire gevoegd. 

De Verordening is zelfwerkend. Dit betekent dat de 

personen die voldoen aan de in de Verordening ge- 

stelde voorwaarden, daaraan rechten ontlenen, onaf- 

hankelijk van de nationale voorschriften. 

werknemers aan i. Ingevolge de bepalingen van de Verordening komen 

wie het recht is' voor een recht van voortgezet verblijf in Neder- 
toegekend 

land in aanmerking: 

gepensioneerdeb a. werknemers die in Nederland worden gepensio- 

neerd, mits zij gedurende tenminste de laatste 

twaalf maanden hier te lande hebben gewerkt en 

hier bovendien neer dan drie jaar voortdurend 

hebben gewoond. 

b. werknemers die in Nederland worden getroffen - 
door blijvende ivaliditeit, mits zij hier te 

lande hebben gewerkt teen bepaalde minimum 

periode van tewerkstelling is in dit geval 

invaliden 



n i e t  voorgeschreven) ,  en m i t s  z i j  tenminste  

twee j aa r ,  onmiddel l i jk  voorafgaande aan de 

d e f i n t i e v e  beë indig ing  van de verkzaamheden, 

voortdurend i n  Eederland hebben gewoond. 

door een a rbe ids-  c. werknemers d i e  h i e r  t e  l ande  door een a rbe ids-  
ongeval of beroeps- 
z i e k t e  ge t rof fenen  ongeval of door een beroepsziekte  worden ge t rof -  

- 
f en ;  i n  d i t  geval  i s  geen t e rmi jn  bepaald ge- 

grensarbe iders  

durende welke z i j  i n  ons land moeten hebben 

gewerkt of gewoond,. 

d. werknemers d i e  gedurende d r i e  j a a r  b i j  voort-  

dur ing  i n  Nederland woonaohtig en werkaaarn wa- 

ren ,  en d i e  daarna a l s  g rensarbe ider  i n  een 

andere Lid-Staat z i j n  gaan werken (dus met be- 

houd van hun woonplaats i n  Nederland). Wor- 

den z i j  i n  de andere Lid-Staat gepensioneerd, 

dan wel door b l i j vende  i n v a l i d i t e i t  g e t r o f f e n ,  

dan behouden z i J  h e t  r e c h t  van voor tgeze t  ver-  

b l i j f  i n  Nederland. 

( z i e  i n  d i t  verband a r t .  2 van de Verordening).  

N.B. I n  de onder 3 en b genoemde geva l len  behoeft  

n i e t  t e  worden voldaan aan  de  daax genoemde voor- - 
waarden be t re f fende  de duur van de t e w e r k s t e l l i n g  

en/of van he t  wonen i n  Nederland, i nd i en  de echt-  

genoot van de gevezen werknemer de Nederlandse 

n a t & o n a l i t e i t  b e z i t ,  of deze n a t i o n a l i t e i t  door 

he t  huweli jk  met de werknemer h e e f t  ver loren .  

b i jzondere  bepa- 2. Voor de beantwoording van de vraag,  of de betrok-  
lingen betreffen- kene t o t  aan h e t  ogenblik waarop h i j  aanspraak d e  mede als perio-  
den van woonachtig op h e t  r eoh t  van voor tgeze t  v e r b l i j f  meent ts 
z i j n  of van tewerk- 
s t e l l i n g  aan t e  kunnen doen gelden,  voortdurend i n  Nederland en 

merken onderbre- woonachtig, en e r  tewerkgesteld is geweest,  i s  nog 
kingen 

h e t  volgende van belang ( a r t .  4) :  

a, het voortdurend k a r a k t e r  van h e t  woonachtig - 
z i j n  i n  Nederland van de i n  punt 1 van d i t  

- Hoofdstuk - 



Hoofdstuk genoemde werknemers, en van hun in 

punt 3 te noemen familieleden, wordt niet be- 
invloed door: 

- afwezigheid gedurende perioden welke in to- 
taal drie maanden per jaar niet overschrijden; 

- afwezigheid van langer duur, vereist voor-hst 

vervullen van militaire dienstplicht. 

b. als perioden van tewerkstelling worden mede - 
aangemerkt perioden van onvrijwillkge werkloos- 

heid welke door de bevoegde dienst voor de ar- 

beidsvoorziening - hier te lande derhalve het 
arbeidsbureau - naar behoren is geconstateerd, 
zomede perioden van afwezigheid als gavolg van 

ziekte of ongeval. 

familieleden van j. De familieleden, genoemd in art. 91, eerste lid, 
de werknemer onder 2 ,  Vb,  van sen werknemer (zie hiervoor 

Hoofdstuk 11) hebben een recht van voortgezet 

verblijf in de folgende gevallen: 

a, indien en voor zover de werknemer zelf ook een 

recht van voortgezet verblijf heeft; 

b, als de werknemer die een reoht van voortgezet 

verblijf had, is komen te overlijden; 

c. als de werknemer op het tijdstip van over- - 
lijden nog geen recht van voortgezet verblijf 

had, doch deze werknemer bij zijn overlijden 

ten minste twee jaar voortdurend in Nederland 

woonachtig is geweest. Aan deze laatste voor- 

waarde behoeft echter weer niet te worden vol- 
daan indien het overlijden een gevolg is van 

een arbeidsongeval of van een beroepsziekte, 

of indien de echtgenoot de Nederlandse natio- 

naliteit bezit of ieze nationaliteit door het 

huweli jk met de werknemer heeft verloren (art, 3 ) ,  

- 4. Bij - 



bedenktijd voor 
de gewezen werk- 
nemer en zijn 
familie 

4. Bij art. 5 van de Verordening is aan degenen op 
wie de Verordening van toepassing is, gedurende 

een periode van twee jaar vanaf het ontstaan van 

het recht van voortgezet verblijf een bedenktijd 

toegestaan om te beslissen of zij van het hun 

toegekende fecht gebruik willem maken. Zij kunnen 

gedurende die periode het grondgebied van de Lid- 1 
Staat verlaten en er terugkeren naar eigen wens. 

Dit geldt zowel voor de werknemer zelf als ook 

voor de familieleden aan wie, in afhankelijkheid 

van hem, dan wel na zijn overlijden zelfstandig, 

het recht van voortgezet verblijf is teegekend. 

Indien werknemers of hun familieleden, als hier- 

bedoeld, na terugkeer uit het buitenland een be- 

roep doen op hun recht van voortgezet verblijf, 

dient het hoofd van plaatsekijke politie derhalve, 

eventueel in overleg met zijn ambtgenooh van de 

laatste woonplaats van betrokkenen in Nederland, 

na te gaan, of aan de vorenvermelde voorwaarden 

voor de uitoefening van het recht is voldaan. 

andere onderbre- 5 ,  Overigens bepaalt art, 6, tweede lid, dat voor 
kingen van het 
verblijf door de degenen die het recht van voortgezet verblijf 

gevezen werkne- hebben verkregen, dit recht niet verloren gaat 
mer of zijn 
familie door onderbrekingen van het verblijf van niet 

meer dan zes aohtereenvolgende maanden, 

geldigheidsduur 6, Personen die het recht van voortgezet verblijf 
van de vergunning 
tot verblijf uit hoofde van de Verordening genieten, hebben 

recht op een vergunning tot verblijf welke een 

geldigheidsduur heeft van vijf jaren, en zon- 

der meek met een zelfde periode noet kunnen 

worden verlengd, 

B. Toezicht, 

1. Ingevolge art, 6, eerste lid, van de Verordening 

- dienen - 



identiteitsbewijs dienen personen die het recht van voortgezet ver- 
de gewezen blijf genieten, in het bezit te worden gesteld 

werknemer en zijn 
familie van een verbli jfskaart (model bijlage 5g W). In 

de regel zullen deze personen uit hoofde van hun 

vorige hoedanigheid van E.E.G.-werknemer, of fa- 

milielid daarvan, reeds in het bezit van zulk een 

verblijfskaart zijn. In dat geval zullen zij dus 

zonder meer in het bezit van de kaart worden gek 

laten. 

Aan werknemers die op het ogenblik waarop zij 

voor het recht van voortgezet verblijf in aanmer- 

king komen, reeds houder waren van een vergunning 

tot vestiging, en uit dien hoofde in het bezit 

waren van een document van het als bijlage 5s 
bij het Voorschrift Vreemdelingen gevoegde model, 

behoeft geen ander document te worden uitgereikt, 

vreemdelingen- 2. In alle gevallen waarin is vastgesteld dat een 
administratie begunstigde E. E.G.-onderdaan die hier te lande 

was tewerkgesteld, en - eventueel - zijn familie- 
leden, in aanmerking komen voor het recht van 

voortgezet verblijf, ware daarvan in de administra- 

tie van het hoofd van plaatselijke politie aante- 

kening te houden. Bovendien ware de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het Yini- 

sterie van Justitie daarvan in kennis te stellen 

door toezending van een formulier, als bedoeld in 

bijlage B 2-b bij deze circulaire, 

C, Uitzetting en rechtsmiddelen. - 
gronden tot Het recht van gewezen werknemers en hun familieleden 
ontzegging van om in de Lid-Staat van vroegere tewerkstelling verblijf 
verder verblijf 

te houden, vormt een onderdeel van het vrije verkeer 

van werknemers zoals dat in het E.E.G.-verdrag is ge- 

regeld. Daarbij gelden als enig voorbehoud'de uit 

- hoofde - 



hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid 

en de volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen. 

Ook aan gewezen werknemers en hun farailieleden kan 

derhalve nimraer het verder verblijf worden ontzegd 

op grond van gebrek aan bestaansmiddelen, indien 

en zolang zij voldoen aan de door de Co;nr;iissie in 

haar Verordening neergelegde voorwaarden voor de 

uitoefening van hun verblijfsrecht. 

coördinatie- Het ligt overigens in de verwachting dat de Raad van 
richtlijn de Europese Gemeenschappen de Coördinatierichtlijn 

64/221/E~G (zie nota van toelichting op het Vreem- 

delingenbesluit,Hoofdstuk TI, A f & ,  A, ~l~emeen) van 

toepassing zal verklaren op degenen die het recht 

van voortgezet verblijf uitoefenen. Alsdan zullen 

te hunnen aanzien, voor wat betreft het aanvoeren 

van redenen van openbare orde, openbare veiligheid 

en volksgezondheid, dezelfde criteria moeten worden 

aangelegd als ten aanzien van andere onderdanen van 

Lid-Staten van de E.E.G. op wie de bepalingen van 

het Gemeenschapsrecht van toepassing zijn, Dit houdt 

mede in dat zij alsdan 66k voor de toepassing van de 

artikelen 95, derde %/m vijfde lid, Tb en 97 - 102 
Vb. zullen moeten worden behandeld als begunstigde 

E.E.G.-onderdanen in de zin van art. 91 Tb, 

rechtspositie %n afwachting van het desbetreffende besluit van de 
van gewezen Raad van de Europese Gemeenschappen, en vooruitlo- werknemers en 
hun familie pende op een daamit voortvloeiendd wijziging van 

het Vreemdelingenbesluit, dienen degenen die het 

recht van voortgezet verblijf genieten, thans te 

worden behandeld als waren zij begunstigde E.E.G.- 

onderdanen in de zin van art, 91 Vb. Dit geldt der- 

halve niet alleen ten aanzien van de gronden waarop 

hun verder verblijf kan worden ontzegd, en de be- 

voegdheid tot het nemen van beslissihgen daaromtrent, 



maar ook ten aanzien van hun reahtspositie in het 

bijzonder bij het aanwenden van rechtsmiddelen 

(vgl, Hoofdstuk III), 

In twijfelgevallen, met name wanneer niet duidelijk 

is, of een onderdaan van een Lid-Staat van de E.E.G. 

aanspraak kan maken' op het reaht van voortgezet ver- 

blijf, ware hieromtrent een bijzondere aanwijzing 

te vragen aan de Minister van Justitie (eventueel 

op de wijze, bedoeld in Deel H, onder 1, van deze 

circulaire). 


