
(Deel G - 5) 

5. Vreemdelingen van Chinese landaard. 

1. Onder de in dit onderdeel van de circulaire gebezigde benaming 

Chinezen vallen de vreemdelingen van Chinese landaard, voor zover 

deze afkomstig zijn uit de Volksrepubliek China (~eking), de Repu- 

bliek China (Taipeh), Groot-Brittannië of de Kroonkolonie Hong Kong, 

Macao, de Federatie van Maleisië of de Republiek Singapore. Dit 

onderdeel van de circulaire is dus niet van toepassing op vreemde- 
lingen van Chinese landaard, die zelf of wier ouders v66r de komst 

naar Europa gedomicilieerd zijn (geweest) in Indonesië en de Indo- 

nesische nationaliteit bezitten. 

Te onderscheiden zijn voorts de volgende categorieën van Chinezen: 

a. houders van Britse paspoorten die begunstigd EEG-onderdaan zijn - 
(zie punt 7.2 ) ; 

b. houders van Britse paspoorten die de onder bedoelde hoedanig- - 
heid niet bezitten (zie punt 7.5) .  Deze zijn niet aan de visum- 

plicht onderworpen. Alhoewel zij formeel evenmin in het bezit 

behoeven te zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf is 

het - mede in hun eigen belang - gewenst dat zij zulk een mach- 
tiging aanvragen; 

c. houders van Portugese (~acao) paspoorten of van paspoorten af- - 
gegeven door de autoriteiten van Maleisië of van Singapore. Deze 

zijn voor verblijven van ten hoogste drie maanden niet aan de 

visumplicht onderworpen; voor binnenkomst voor een verblijf van 

langere duur behoeven zij wel een machtiging tot voorlopig ver- 

blijf; 

d. houders van Hong Kong Certificates of Identity en van paspoorten - 
afgegeven door de Volksrepubliek China (~ekin~) dan wel de Repu- 

bliek China (Taipeh). Deze zijn volledig onderworpen aan de ver- 

plichting tot het bezit van een visum of van een machtiging tot 

voorlopig verblijf, al naar gelang een verblijf van ten hoogste 

drie maanden of van langer dan drie maanden wordt beoogd. 

2.1 De omvang, die de toestroming van - met name illegaal binnengekomen - 
Chinezen de laatste tijd heeft aangenomen, maakt het uiterst nood- 

zakelijk dat, zowel bij visumafgifte als bij de grenscontrole bij- 

-zondere- 
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zondere aandacht wordt besteed aan de vraag of degenen die opgeven 

voor een verblijf van ten hoogste drie maanden binnen te willen 

komen in feite blijvende vestiging - in de regel voor tewerkstelling 
in het Chinees-Indische restaurantbedrijf - hier te lande beogen. 

2.2 Voor wat de visumafgifte betreft geldt het volgende, De aanvrager 

dient op een afzonderlijke kaart zijn vingerafdrukken te plaatsen 

en z&lf zijn naam in Zhinese karakters te stellen. De kaart wordt 

door de Nederlandse (c.q. Belgische of Luxemburgse) Vertegenwoordi- 

ging aangevuld met de personalia van de aanvrager, alsmede met het 

nummer van het identiteitspapier en wordt met de visumaanvraagfor- 

mulieren toegezonden aan de betreffende nationale dienst. De kaarten 

worden in Beneluxverband centraal verwerkt, waardoor bij controle 

aanstonds kan worden nagegaan of het een persoon betreft aan wie 

een Beneluxvisum werd verstrekt. Deze procedure wordt gevolgd in 

die gevallen waarin voorafgaande machtiging voor de visumafgifte 

moet worden gevraagd, met name indien het een toeristisch of 

familiebezoek betreft. 

Voorts wordt voor degenen die per vliegtuig reizen in het paspoort 

bij het visum de aantekening gesteld dat het slechts geldig is in 

combinatie met het retourpassagebiljet nr. ..... 
2.3 In verband met het gestelde in punt 2.1 dient aan vreemdelingen 

als in dit deel bedoeld, bij de grenscontrole te worden gevraagd 

of zij hun reisdoel op enigerlei wijze (b.v. door schriftelijke 

uitnodigingen) aannemelijk kunnen maken, terwijl bovendien nauw- 

keurig behoort te worden gecontroleerd of de betrokkenen voldoen 

aan de overige voorwaarden voor het hebben van toegang tot Neder- 

land, in het bijzonder of zij in het bezit zijn van een geldig re- 

tourpassagebiljet. In geval van twijfel dient een teleyonische 

beslissing van het ministerie van Justitie te worden gevraagd 

(3eel H, onder 1, VC). Wordt besloten, de vreemdeling de toegang 

tot ons land te verlenen, dan kan zulks - overeenkomstig de van de 
zijde van het ministerie van Justitie te geven aanwijzingen - ge- 
schieden onder de voorwaarde dat de betrokkene de nodige medewer- 

king verleent aan het vastleggen van gegevens met het oog op iden- 

tificatie. In dat geval dienen op een afzonderlijk blad papier de 

volgende gegevens van de vreemdeling te worden genoteerd: 

- a. - 
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a. de volledige naam (ontleend aan het paspoort en tevens in 

duidelijke Chinese karakters); 

b. geboortedatum en -plaats; 

c. woonplaats en adres in het buitenland; 

d. (bezoek)adressen in Nederland (of in de andere  enel lux landen); 
e, nummer van het paspoort alsmede autoriteit van afgifte en de 

datum waarop het paspoort zijn geldigheid verliest. Tevens kan 

worden verlangd dat van de vreemdeling vingerafdrukken worden 

genomen c.q. dat een goed gelijkende foto van hem wordt ge- 

maakt of dat bepaalde bladzijden van zijn paspoort wordt 

gefotografeerd. 

De opgenomen gegevens worden dan ingezonden aan het ministerie 

van Justitie, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking. 

Het opnemen van de hier bedoelde gegevens zal in de regel achterwege 

kunnen blijven indien het betreft vreemdelingen van Chinese land- 

aard die houder zijn van een geldig visum, afgegeven door een 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een der Bene- 

luxlanden. In dat geval immers mag worden aangenomen dat de ter 

identificatie noodzakelijke gegevens reeds bij de visumafgifte 

werden vastgelegd (zie punt 2.2). 

2.4 Gelijk reeds in punt 2.3 is vermeld dienen de ambtenaren belast 

met de grensbewaking bij de binnenkomst van vreemdelingen van 

Chinese landaard bijzondere aandacht te besteden aan de vraag of 

de betrokkenen in het bezit zijn van een geldig retourpassagebil- 

jet. Bij het vragen van een bijzondere aanwijzing aan het minis- 

terie van Justitie in de gevallen bedoeld in punt 2.3, kan van- 

wege het ministerie worden beslist dat het retourpassagebiljet 

van de vreemdeling - tegen afgifte van een ontvangstbewijs - 
dient te worden ingehouden. Al naar gelang de omstandigheden 

dient dit biljet dan hetzij onder de berusting te blijven van 

het hoofd van de doorlaatpost, hetzij te worden toegezonden aan 

de andere doorlaatpost waar de uitreis zal plaats vinden, dan 

wel aan het hoofd van plaatselijke politie der gemeente waarheen 

de vreemdeling zich zal begeven. De verzending dient steeds aange- 

tekend te geschieden. Met deze maatregel wordt uiteraard beoogd 

controle te kunnen uitoefenen op het vertrek van de vreemdeling, 

terwijl aldus tevens gewaarborgd is dat de kosten van diens ver- 
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wijdering niet ten laste van de overheid zullen komen. 

Zoals in punt 2.2 is vermeld kan bij het visum zijn aangetekend 

dat dit slechts geldig is tezamen met retourpassagebiljet nr. 

..... Mocht in zulke gevallen tot inhouding van het biljet worden 
besloten dan dient bij het betreffende visum te worden aangetekend: 

biljet ingehouden op ...... (datum), welke aantekening behoort te 

worden gewaarmerkt met het stempel van de desbetreffende doorlaat- 

post. In zulk een geval moet het visum geacht worden zijn geldig- 

heid door de inhouding van het biljet niet te hebben verloren. 

2.5 Chinezen, die voor een langere termijn dan drie maanden in Neder- 

land wensen te verblijven, dienen, zoals reeds vermeld in punt 1, 

naast een geldig identiteitspapier in de regel te beschikken over 

een machtiging tot voorlopig verblijf. 

Kunnen zij bij aanmelding bij een doorlaatpost aantonen dat zij 

in het bezit van deze machtiging zijn, dan mag in het algemeen 

worden aangenomen dat hun reisdoel tevoren is onderzocht en dat 

tegen het verlenen van toegang geen bezwaar zal bestaan. Blijken 

zij niet over de vereiste machtiging tot voorlopig verblijf te 

beschikken dan dient de toegang te worden geweigerd, tenzij er - 
naar het oordeel van de dienstdoende ambtenaar - klemmende redenen 
van humanitaire aard zijn om de vreemdeling nochtans toe te laten, 

Dit laatste kan met name het geval zijn, indien het gaat om ge- 

zinshereniging, en het aannemelijk lijkt dat aan de overige daar- 

voor gestelde voorwaarden wordt voldaan (zie onder 7.5). De ambte- 

naar, belast met de grensbewaking, dient dan te handelen als aange- 

geven in Deel H, onder 1, van deze circulaire. 

3.1 Juist in verband met de sub 2.1 gesignaleerde toestroming van de 

onderwerpelijke categorie vreemdelingen is het van belang, dat de 

hoofden van plaatseli2ke politie er zoveel mogelijk op toezien 

dat Chinezen, die voor kortere termijn - met name voor "familie- 
bezoek" of "toerisme" - zijn toegelaten, ook weer tijdig ons land 
verlaten. Daarbij dient, waar zulks mogelijk is, gebruik te worden 

gemaakt van de maatregelen van verplichte aanmelding en verplichte 

opgave van verandering van woon- of verblijfplaats (artikel 57, 
lid 2, Vb; zie ook Deel D, hoofdstuk V, en bijlage D-l VC). Tevens 

kan het aanbeveling verdienen in daarvoor in aanmerking komende 

gevallen het retourpassagebiljet van de vreemdeling in te houden, 

- uiteraard - 
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uiteraard voor zover de iñtouding niet reeds bij de binnenkomst 

heeft plaats gevonden (zie punt 2.4). 

5.2 Overigens heeft het verstrijken van de termijn gedurende welke 

verblijf hier te lande was toegestaan, in de regel tot gevolg 

dat de vreemdeling genoopt zal moeten worden het land te verla- 

ten. Keelt hij intussen bij het hoofd van plaatselijke politie 

een aanvraag ingediend om het verlenen van een vergunning tot 

verblijf, dan dient aanstonds - net gebruikmaking van het model 
C 7-a Vc - afwijzend op die aanvraag te worden beslist. De afwij- 
zing kan als volgt worden genotiveerci I'...... reeds omdat hem 

slechts de toegang tot Nederland werd verleend voor een verblijf 

van ten hoogste drie maanden en hij niet over de machtiging tot 

voorlopig verblijf bescnikt, welke voor toelating voor een ver- 

blijf van langere duur vereist is" ' ). Een afschrift van die be- 
schikking wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de hoofdaf- 

deling Vreemaelin~~enzaken en Grensbewaking van het ministerie 

van Justitie, met de vermelding (rechts-bovenaan): Deel G-5, 

punt 3.2 Vc, alsmede aan het betrokken Gewestelijk Arbeidsbureau. 

Tenzij zich een geval voordoet als omschreven in Hoofdstuk I11 

van Deel E, Vc (blz. E- 4) zal aan een eventueel door de vreemde- 

ling ingediend verzoek om herziening van de afwijzende beschikking 

in het algemeen geen schorsende werking kunnen worden toegekend. 

Is er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

speciale aanleiding om de vreemdeling de in beroep te nemen be- 

slissing in ons land te laten afwachten, dan dient - eventueel 
telefonisch - een bijzondere aanwijzing terzake aan de minister 
van Justitie te worden gevraagd. 

4. Chinezen van wie aangenomen moet worden dat zij zijn binnengekomen 

zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten voor grens- 

overschrijding of -Jan wie blijkt dat zij na doorlating niet (meer) 

voldoen aan de hun opgelegde verplichting tot aanmelding en ken- 

nisgeving van verandering van woon- of verblijfplaats, worden aan- 

- gemerkt - 

1 )  voor de gedragslijn t.a.v. houders van Britse paspoorten: 
zie punt 7.1 



gemerkt illegaal hier te lande te verbli jvenl ) . Bi j aanmelding 
door derden of aantreffen door een opsporingsambtenaar wordt de 

vreemdeling verhoord en wordt zijn identiteit vastgelegd aan de 

hand van naamsopgave in Chinese karakters, foto's (3x), dactylos- 

copisch signalement met handtekeningen van de gedactyloscopeerde 

(jx) en fotokopieën van eventueel op hen bevonden identiteitspa- 

pieren. Dient bij het verhoor gebruik te worden gemaakt van de 

diensten van een tolk en beschikt het hoofd van plaatselijke 

politie niet over de mogelijkheid een betrouwbare tolk in te 

schakelen dan kan hij zich in verbinding stellen met de hoofdaf- 

deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie 

van Justitie. Tevens bevordert het hoofd van plaatselijke politie 

dat de vreemdeling een vragenlijst (hetzij in de Chinese taal, 

hetzij in de Engelse taal) beantwoordt, waarbij gebruik wordt ge- 
2) maakt van een node1 conform bijlage G-5-a . 

Alle terzake betrekkelijke bescheiden worden vanwege het hoofd van 

plaatselijke politie zo spoedig mogelijk rechtstreeks ingezonden 

aan het ministerie van Justitie; de vragenlijst, de antwoorden 

daarop en de (aanvullende) gegevens van het hoofd van plaatselijke 

politie in 2-voud. 

Een afschrift van de stukken wordt toegezonden aan de betrokken 

Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie. 

Voor zover de betrokkene niet over een geldig reispapier beschikt 

zal - met behulp van de ingezonden identiteitsgegevens - getracht 
worden zulk een reispapier voor hem te verkrijgen in het land van 

herkomst. 

Tegen de illegaal aanwezige Chi~ees, degene(n) die hem nachtver- 

blijf heeft (hebben) verschaft alsmede de eventuele werkgever(s) 

dient proces-verbaal te worden opgemaakt. (zie in dit verband 

onder neer de artikelen 17, l9 en 44 Vw; 22, eerste lid, 54, 
eerste en tweede lid, 57, eerste en tweede lid, 59, 60 en 61 Vb; 

alsmede de artikelen 2, 12 en 14 Wet Arbeidsvergunning vreemdelin- 

gen en bijlzge E 6 -a VC). - 5.1 - 
1) zie ook art. 62, eerste lid, Vb volgens welke bepaling vreem- 

delingen die arbeid gaan verrichten daarvan onverwijld medede- 
ling moeten doen aan het hoofd van plaatselijke politie. 

2) ten behoeve van de hoofden van plaatselijke politie is de 
Nederlandse tekst van deze vragenlijst bij deze circulaire 
gevoegd. 
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5.1 Blijkt bij verhoor dat de Chinees (alsnog) voor langere tijd 

in Nederland wenst te ve:blijven, dan wordt hij in staat 

gesteld - in voorkomend geval met inachtneming van de gel- 
digheidsduur van zijn -aspoort (artikel 24, derde lid, W) - 

1 )  een ver~nninr; tot verblijf aan te vragen . 
3et verdient aanbeveling dat :het hoofd var, plaatselijke politie 

op zodanige aanvrage net gebruiianking van het node1 C 7-d Vc 

aanstonds afwijzend beschikt. Als motivering voor de afwijzing 

kan worden gebruik genaakt van de navolgende formule:"...... 

alleen reeds omdat verzoeker illegaal in Nederland aanwezig is, 

in verband waarmede zijn uitzetting is gelast". Een afschrift van 

de beschikking wordt in dat ~ e v a l  mede~ezonden bij de vragenlijst 

van het model opgenomen in bijlage G 5-a-1. A a n  het betrokken Gewes- 

telijk Arbeidsbureau dient eveneens een afschrift te worden ge- 

zonden. 

5.2 Bij de uitreiking van de afwijzende beschikking wordt de vreem- 

deling aangezegd: 

- dat hij hier te lande geen arbeid nag verrichten; 
- dat een eventueel verzoek om herziening als bedoeld in artikel 

2 9 ,  eerste lid, aanhef en onder 5,  Vw ten aanzien van zijn 

uitzetting geen opschortende werking heeft; 

- dat hij ons land ten spoedigste op eigen gelegenheid dient te 
verlaten (zie ook Deel E VC). 

Laatstbedoelde aanze(-ging kan uiteraard achterwege blijven 

indien een voorgenomen verwijdering kan worden geëffectueerd. 

In alle qevallen dient bij de uitreiking van de afwijzende 

beschikking tevens een last tot uitzetting te worden Gegeven. 

6. Ten behoeve van een spoedige verwijdering van illegaal aanwezige 

Chinezen dient het hoofd van plaatselijke politie in het bijzon- 

der aandacht te schenken aan het gestelde sub E van de bijlage 

G 5-2-1 (zie in ait verband ook punt 4 van dit onderdeel van de 

circulaire). Voor de effectuering van de verwijdering zal in de 

regel op de gebruikelijke wijze overleg met de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van Jus- 

- titie - 
1 )  voor de gedragslijn t.a.v. houders van Britse paspoorten: 

zie punt 7.1. 



titie noeten worden gepleegd. In dit verband zij opgemerkt dat 

?iet te snel moet worden afgegaan op de bewering van een vreem- 

deling dat hij niet (of niet meer) in het bezit is van een geldig 

document voor grensoverschrijding. In de praktijk is gebleken dat 

bij uitoefening van enige aandrang op de betrokkene door deze in 

sommige gevallen alsnog een reispapier werd overgelegd. 

Eouders van een Brits reisdocument kunnen naar het Verenigd 

Koninkrijk worden verwijderd op grond van de notawisseling tussen 

de Xederlandse en de Sritse regering inzake de afschaffing van de 

1 )  visumplicht en de er~enning van reisdocuaenten (~rb. 1960, 116) , 

Iiouders van een Hong Kong Certificate of Identity worden in begin- 

sel naar Hong Konc verwijderd. Ten aanzien van vreemdelingen die 

niet (meer) in het bezit zijn van een geldig reisdocument en die 

verkiaren of van wie het aannemelijk is dat zij afkomstig zijn 

uit Hong Kong, hebben de immigratie-autoriteiten aldaar zich be- 

reid verklaard na te Gaan of de betrokkenen in de centrale admini- 

stratie ter plaatse voorkomen. In bevestigend geval zal ten be- 

hoeve van zodanige vreendelinkyen een "laissez-passer" worden af- 

gegeven, geldig voor de terugkeer naar Zong Kong. 

Bij de beslissing omtrent de wijze waarop de verwijdering ten 

uitvoei zal worden gelegd dient mede aandacht te worden besteed 

aan de mogelijkheid van verwijdering per schip of luchtvaartuig 

krachtens het bepaalde in artikel 27 Vw (zie ook Deel E, Hoofd- 

stuk XVII, VC)I en voorts aan <!e mogelijkheid tot overgave aan 

de grensautoriteiten van derde landen krachtens gesloten overeen- 

komsten (zie hiervoor Deel E, Hoofdstukken X111 - XVI, VC). 

7.1 Chinezen, die in het Chinees restaurantbedrijf in Nederland een 

werkkring willen aanvaarden, kunnen hun aanvragen daartoe langs 

legale weg indienen. Onderscheid kan worden gemaakt, al naar ge- 

lang de aanvrager behoort tot één der hieronder vermelde categorieën. 

7.2 Chinezen van Sritse nationaliteit, die een zgn. "right of abode" 

in Groot-Srittannië hebben, kunnen na 1 januari 1973 ,  als ZEG- 

onderdanen deelnemen aan het vrij verkeer van werknemers. Van 

het "richt of abode" blijkt uit een afzonderlijke aantekening in 

het paspoort. Deze aantekening is gedrukt, of door middel van 

- een - 
1 )  zie echter onder punt 7.1 van deze circulaire 

16e i/iijz. Vc. 



1) een stempelafdruk aangebracht op blz. 5 van het Britse paspoort . 
Voor deze personen gelden slechts de verplichtingen, als bedoeld 

in Hoofdstuk I11 A van Deel G-l van deze circulaire, net name de 

verplichting tot overlegging van een werkgeversverklaring. Die- 

genen die het betreffende recht niet aan de hand van een van 

bovenbedoelde aantekening voorzien paspoort kunnen aantonen, kun- 

nen niet als begunstigde ZEG-onderdanen worden aangemerkt. 
Opgemerkt zij dat slechts een gering aantal Chinezen van Britse 

nationaliteit bedoelde aanspraken zal kunnen doen gelden. Het 

hoofd van plaatselijke politie is 02 grond van art. 19, eerste lid, 

onder 2 ,  W, bevoegd een vergunning tot verblijf aan deze personen 
te verlenen. 

7.3 Zhinezen van Britse nationaliteit, die geen "right of abode" in 

Groot-Brittannië hebben en die voor het overgrote deel afkomstig 

zullen zijn uit Eong ~ o n ~ ~ ) ,  zijn niet verplicht om voor binnen- 

komst over een machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken. 

Nochtans dient - mede in het belang van de betrokkene zelf - zo- 
veel mogelijk bevorderd te worden dat zij hun aanvragen middels 

een machtiging tot voorlopig verblijf bij de bevoegde Nederlandse 

diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger in het land van her- 

komst indienen. Slechts diegenen die beschikken over een verblijfs- 

titel voor een derde land zullen hun aanvragen in dat betreffende 

land kunnen indienen. Voor zover Chinezen als hier bedoeld zonder 

machtiging tot voorlopig verblijf, doch wel voorzien van een gel- 

dig Brits paspoort binnenkomen, zullen zij hun aanvragen om een 

vergunning tot verblijf eveneens kunnen indienen bij het hoofd 

van plaatselijke politie van de woon- of verblijfplaats (zie na- 

der onder punt 7.5). Aangezien in elk geval een onderzoek, onder 

meer naar de situatie op de arbeidsmarkt, moet plaats vinden en 

de verlening van de gevraagde vergunning niet verzekerd is, ter- 

- wijl - 
1) zie ook de aanschrijving van 5 december 1972, betreffende toetre- 

ding Denemarken,Ierland en Groot-Brittannië tot de Europese Ge- 
meenschappen, en de vervolg-aanschrijving van 16 januari 1973, 
betreffende toetreding Grcot-Brittannië tot de Europese Geneen- 
schappen (status bewoners van ~ibraltar). 

2) deze vreemdelingen zullen in het bezit zijn van een Brits paspoort 
waar onder aan de voorzijde van de blauwe kaft staat vermeld: 
Hong Kong en waarin de status van de houder is aangeduid als: 
British Subject; zij kunnen eventueel naar En,.;eland worden ver- 
wi jderd. 

- 
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wijl bij afwijzing uitzetting kan plaats vinden, doen zij zulks 

op eigen risico. 

7.4 Chinezen, niet behorende tot de bovengenoemde categorieën moeten 

hun aanvragen om toestemming tot verblijf aanhangig maken middels 

een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf bij de be- 

voegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger 

in het land van herkomst. Slechts diegenen die beschikken over 

een verblijfstitel voor een derde land zullen hun aanvragen in 

dat betreffende land kunnen indienen. Zij dienen daarbij o.m. hun 

naam in Chinese karakters aan te geven en op te geven bij welke 

werkgever zij in dienst willen treden. Eerst na een onderzoek, 

waarbij ook de diensten voor de arbeidsvoorziening worden inge- 

schakeld en waarbij de betrokkenen in beginsel aan een keuring 

worden onderworpen, wordt op hun aanvraag een beslissing genomen. 

De betrokken vreemdeling en het hoofd van plaatselijke politie 

krijgen daarvan bericht. 

7.5 Bij de beslissing omtrent aanvragen als bedoeld onder 7.3 en 7.4 
zullen dezelfde leeftijdsgrenzen in acht worden genomen als die 

welke voor buitenlandse werknemers gelden. Derhalve kunnen alleen 

voor een machtiging tot voorlopig verblijf (c.q. voorzover het 

houders van Britse paspoorten betreft - voor een vergunning tot 
verblijf) in aanmerking komen die Chinezen, wier leeftijd ligt 

tussen 18 en 35  jaar. Steeds zal ook worden nagegaan of ten be- 
hoeve van de aanvrager een arbeidsvergunning zal worden verstrekt. 

Chinezen aan wie, na een onderzoek als vorenbedoeld, een machti- 

ging tot voorlopig verblijf wordt verstrekt, zullen na binnenkomst 

in Nederland hun aanvraag om een vergunning tot verblijf bij het 

hoofd van plaatselijke politie van de woon- of verblijfplaats 

moeten indienen. Als regel ontvangen zij dan een vergunning tot 

verblijf. Niet voor een vergunning tot verblijf komen in aanmer- 
king diegenen die de keuring op tbc van de ademhalingsorganen 

niet met gunstig resultaat hebben ondergaan, c.q. geen waarborg- 

som ter dekking van de kosten van de reis per vliegtuig naar het 

land van herkomst bij het hoofd van plaatselijke politie hebben 

gedeponeerd. De aanvrager die niet in het bezit is of zal worden 

gesteld van een arbeidsvergunning voor tewerkstelling bij de 

- werkgever - 
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werkgever, die genoemd is in de aanvraag om de machtiging tot 

voorlopig verbluf, komt evenmin voor een vergunning tot verblijf 

in aanmerking. 

Met het oog op weigering van een vergunning tot verblijf in deze 

gevallen zal het hoofd van plaatselijke politie de aanvraag dienen 

voor te leggen aan de minister van Justitie, die in casu tot wei- 

gering is bevoegd op grond van art. 20, tweede lid, onder &, W. 

7.6 Aanvragen om verblijf met het oog op gezinshereniging van echtge- 

noten en kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar worden op de- 

zelfde wijze ingediend als onder de punten 7.2 - 7.4 voor het ge- 
zinshoofd is aangegeven. Voor gezinshereniging komen in beginsel 

slechts in aanmerking äie vreemdelingen wier echtgenoot (vader) 

als werknemer gedurende ten minste 2 jaar legaal in Nederland 

heeft verbleven, mits over passende woonruimte wordt beschikt. 

Voorts dient de familierelatie met officiële bescheiden te worden 

aangetoond, hetzij bij de aanvraag om een machtiging tot voorlopig 

verblijf, hetzU in Nederland door de echtgenoot (vader) ten over- 

staan van het hoofd van plaatseluke politie. 

De hiervoren vermelde termijn van 2 jaar legaal verblijf met het 

oog op gezinshereniging geldt niet voor degenen die de status 

van begunstigde EEG-onderdaan bezitten (zie punt 7.2). Op hen is 

het bepaalde in Deel G-l van deze circulaire van toepassing. 

8. Ten aanzien van gezinsleden van personen die zelfstandig het res- 

taurantbedrijf uitoefenen, vindt het hiervóór onder 7.6 gestelde 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de echtgenoot 

(vader) gedurende de twee jaar van zijn legaal verbl$ al dan niet 

in loondienst werkzaam moet zijn geweest. 


