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Aanleiding

Op 21 juni 1999 is de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over
het vrije verkeer van personen (hier-
na: de Overeenkomst) tot stand geko-
men.
Bij wet van 14 september 2001 heeft
Nederland deze Overeenkomst goed-
gekeurd (Stb. 2001, 432). Tevens is
bij deze wet artikel 1 van de
Vreemdelingenwet 2000 gewijzigd. In
dit artikel, onder e (waarin gemeen-
schapsonderdanen worden gedefi-
nieerd), is na het vierde subonderdeel
een vijfde subonderdeel ingevoegd,
luidende:
50. onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat, indien zij verblijven op
grond van de op 21 juni 1999 te
Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen (Trb. 2000, 16 en 86).

De Overeenkomst is per 1 juni 2002
in werking getreden. Onderdanen van
de Zwitserse Bondsstaat worden als
gemeenschapsonderdanen beschouwd
indien zij op grond van deze
Overeenkomst gerechtigd zijn in een
lidstaat van de Europese
Gemeenschap binnen te komen en er
te verblijven.

Op grond van de Overeenkomst
zijn ook de afhankelijke familie- of
gezinsleden van de Zwitserse onder-
danen (die verblijf hebben op grond
van de Overeenkomst), ongeacht hun
nationaliteit, gerechtigd Nederland
binnen te komen en er te verblijven.
Een voorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 is hiertoe
reeds ingediend. Dit voorstel waarin
onder andere artikel 1 sub e,
Vreemdelingenwet 2000 wordt aange-
past ten aanzien van afhankelijke
familie- en gezinsleden van Zwitserse
onderdanen, wacht op behandeling in
de Eerste Kamer.

Als gevolg van de inwerkingtreding
van de Overeenkomst dient de
Vreemdelingencirculaire 2000 op een
aantal punten te worden aangepast.
Dit TBV voorziet in de aanpassingen
van deel B van de
Vreemdelingencirculaire 2000. Deel A
zal in juli 2003 middels een TBV aan-
gepast worden.

Toelichting

Per 1 juni 2002, de datum van inwer-
kingtreding van de Overeenkomst,
kunnen Zwitserse onderdanen en hun
familie- en gezinsleden die op grond
van deze Overeenkomst in Nederland
verblijven, worden aangemerkt als
gemeenschapsonderdanen.

Op grond van de Overeenkomst
zijn de afhankelijke familie- of gezins-
leden van de Zwitserse onderdanen
die verblijfsrecht ontlenen aan deze
Overeenkomst, ongeacht hun natio-
naliteit, gerechtigd Nederland te bin-
nen te komen en er te verblijven.
Deze familie- of gezinsleden worden
zolang hun verblijf afhankelijk is van
de hoofdpersoon, die hier te lande
verblijf heeft als gemeenschapson-

derdaan, eveneens als gemeenschaps-
onderdaan beschouwd.
Een voorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 is hiertoe
ingediend. Vooruitlopend op deze
wijziging wordt in de
Vreemdelingencirculaire 2000 de posi-
tie van familie- en gezinsleden van
Zwitserse onderdanen die verblijfs-
recht genieten op grond van de
Overeenkomst in de diverse hoofd-
stukken aangepast. Deze vreemdelin-
gen kunnen immers rechtstreeks rech-
ten ontlenen aan de Overeenkomst.

Wijziging Model35-E
In de titel van Model M35-E en in
het model zelf wordt in beide gevallen
na de woorden ‘het EG-Verdrag’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B1/1.2.1
In de toelichting onder ad b. komen
de woorden ‘EU of EER’ te vervallen
en worden vervangen door:
‘EU, EER of de Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B1/2.1.4.1
In paragraaf B1/2.1.4.1 wordt in de
vierde alinea in beide gevallen na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen’
Verder wordt na de woorden ‘het
EG-Verdrag’ de volgende tekst opge-
nomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’
Tevens wordt na de woorden ‘geen
EU/EER-onderdaan’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B1/2.2.2
Onder het kopje Bijzondere catego-
rieën komen de woorden ‘en
EU/EER-onderdanen’ te vervallen en
worden vervangen door de volgende
woorden:
‘, EU/EER-onderdanen en Zwitserse
onderdanen’
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Wijziging B1/4.1.1.4
In paragraaf B1/4.1.1.4 komt de
derde alinea onder c en d te vervallen
en wordt vervangen door de volgende
tekst: 
‘c. onderdaan is van een lidstaat van
de Europese Unie (EU), de Europese
Economische Ruimte (EER) of de
Zwitserse Bondsstaat, niet zijnde
gemeenschapsonderdaan, die een ver-
blijfsvergunning aanvraagt; of
d. onderdaan is van een lidstaat van de
EU, de EER of de Zwitserse
Bondsstaat die een toetsing aan de
Richtlijnen en Verordening of de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat wenst, doch geen aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning doet.’
In de derde alinea komen de woorden
‘of de Europese Economische
Ruimte’ te vervallen en worden ver-
vangen door de volgende tekst:
‘, de EER of de Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B1/4.1.2
In de zevende alinea van paragraaf
B1/4.1.2 wordt na de woorden
‘Europese Economische Ruimte’ de
volgende tekst toegevoegd:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B1/4.7.6.4
In de derde alinea van paragraaf
B1/4.7.6.4 wordt tussen de haakjes na
de woorden ‘EU/EER-onderdanen’
de volgende tekst toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging B5/1
In de eerste alinea van paragraaf B5/1
wordt tussen de haakjes na de woor-
den ‘EU/EER-onderdanen’ de volgen-
de tekst opgenomen: 
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging B5/5.1
In de derde alinea van B5/5.1 wordt
na de woorden ‘EU/EER-landen’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of de Zwitserse Bondsstaat’
Tevens komt in de derde alinea de
tekst beginnend met ‘Voor onderda-
nen van Zwitserland’ … ‘mits uiter-
aard voldaan is aan alle voorwaar-
den’ te vervallen.

Wijziging B5/5.1.1
In paragraaf B5/5.1.1 komt de eerste
volzin te vervallen en wordt vervan-
gen door de volgende zin: 
‘Voor vreemdelingen die geen onder-

daan zijn van de EU, de EER of de
Zwitserse Bondsstaat, dient de werkge-
ver in het bezit te zijn van een tewerk-
stellingsvergunning.’

Wijziging B5/10.2
In de kop en de tekst zelf  van de
derde alinea van B5/10.2 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen: 
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging B7/2.5
In de tweede alinea van paragraaf
B7/2.5 komt het zinsdeel voor de eer-
ste komma te vervallen en wordt ver-
vangen door de volgende tekst:
‘In het geval de au pair onderdaan is
van de EU, de EER of de Zwitserse
Bondsstaat,’

Wijziging B9/2
In de tweede alinea van B9/2 wordt
na de woorden ‘EU/EER’ de volgen-
de tekst opgenomen:
‘of de Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/1.1
De eerste alinea van de tekst van
paragraaf B10/1.1 wordt als volgt
aangevuld:
‘en op onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat en hun familie- en gezinsle-
den, indien zij verblijven op grond van
de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen.’

Wijziging B10/1.5
Na paragraaf B10/1.4 wordt de vol-
gende paragraaf ingevoegd:
‘1.5 De Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat
Op 21 juni 1999 is de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over
het vrije verkeer van personen tot
stand gekomen (Trb. 2000, 16 en 86).
Partijen bij deze Overeenkomst zijn,
naast de onder 1.3 genoemde partijen:
de Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat.
Bij wet van 14 september 2001 heeft
Nederland deze Overeenkomst goedge-
keurd (Stb. 2001, 432) en op 16
november 2001 geratificeerd.
De Overeenkomst is per 1 juni 2002 in
werking getreden.
Per 1 juni 2002 worden Zwitserse

onderdanen, alsmede hun afhankelijke
familie- of gezinsleden, die op grond
van deze Overeenkomst in Nederland
verblijven aangemerkt als gemeen-
schapsonderdanen. Ten aanzien van
Zwitserse onderdanen is dit bepaald bij
eerdergenoemde wet van 14 september
2001 (Stb. 2001, 432).’
Verder worden de daaropvolgende
paragrafen in nummering aangepast.
Derhalve wordt:
– ‘1.5 Definitie gemeenschapsonder-
danen’ gewijzigd in ‘1.6 Definitie
gemeenschapsonderdanen’;
– ‘1.6 Terminologie’ gewijzigd in ‘1.7
Terminologie’ en
– ‘1.7 Aard van het verblijf van een
gemeenschapsonderdaan’ gewijzigd in
‘1.8 Aard van het verblijf van een
gemeenschapsonderdaan’.

Wijziging B10/1.6
In de nieuwe paragraaf B10/1.6 komt
aan het einde van de eerste gedachte-
streep het woord ‘en’ te vervallen en
wordt aan het einde van de tweede
gedachtestreep de punt vervangen
door: ‘; en’. Vervolgens wordt een
derde gedachtestreep toegevoegd met
de volgende tekst:
– ‘onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat die op grond van de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen (Trb. 2000, 16 en 86), die
gerechtigd zijn een andere lidstaat bin-
nen te komen en er te verblijven, als-
mede hun familie- en gezinsleden die
de nationaliteit van een derde staat
bezitten en die krachtens de bovenge-
noemde Overeenkomst gerechtigd zijn
een lidstaat binnen te komen en er te
verblijven.’

Wijziging B10/1.7
In de nieuwe paragraaf B10/1.7 komt
de laatste alinea te vervallen en wordt
vervangen door de volgende tekst:
‘De EU/EER-onderdaan, Zwitserse
onderdaan en zijn gezinsleden – al dan
niet zelf EU/EER-onderdaan of
Zwitsers onderdaan – die op grond van
de bepalingen van het EG-Verdrag of
bedoelde Overeenkomsten in Nederland
verblijven, worden verder aangeduid
met de term ‘gemeenschapsonderdaan’.
De gemeenschapsonderdaan heeft
rechtmatig verblijf in de zin van artikel
8, aanhef en onder e,
Vreemdelingenwet.’
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Wijziging B10/1.8
In de eerste, tweede en derde alinea
van de nieuwe paragraaf B10/1.8
wordt steeds na de woorden ‘het EG-
Verdrag’ de volgende tekst opgeno-
men:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’
In de derde alinea wordt in beide
gevallen na de woorden ‘EU/EER-
onderdaan’ de volgende tekst opgeno-
men:
‘of Zwitserse onderdaan’
Na de laatste alinea wordt de volgen-
de tekst opgenomen:
‘Voor de onderdaan van de Zwitserse
Bondsstaat en zijn afhankelijke fami-
lie- en gezinsleden die geen verblijfs-
recht kunnen ontlenen aan de bepalin-
gen van de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat, gelden onver-
kort de overige bepalingen van de
Vreemdelingenwet en het (restrictieve)
beleid. Hier kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan de onderdaan van de
Zwitserse Bondsstaat die verblijf in
Nederland beoogt in het kader van
gezinsvorming of –hereniging bij een
Nederlandse onderdaan (zie B2).’

Wijziging B10/2.1
In paragraaf B10/2.1 wordt na de
woorden ‘Voor gemeenschapsonder-
danen, die niet EU/EER-onderdaan’
de volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/2.4
In paragraaf B10/2.4 komt de eerste
zin te vervallen en wordt vervangen
door de volgende zin:
‘Om met succes beroep te kunnen doen
op het EG-Verdrag of de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat dienen EU/EER-onderda-
nen of Zwitserse onderdanen een geldi-
ge identiteitskaart of een geldig pas-
poort over te leggen (conform bijlage
2 Voorschrift Vreemdelingen).’
Verder wordt in de tweede alinea na
de woorden ‘het EG-Verdrag’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat.’

Wijziging B10/2.5
In paragraaf B10/2.5 wordt na de
woorden ‘het EG-Verdrag’ de volgen-
de tekst opgenomen:

‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’
Na de woorden ‘EU/EER-onderda-
nen’ wordt de volgende tekst opgeno-
men:
‘, Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/2.6
In de eerste alinea van paragraaf
B10/2.6 wordt na de woorden
‘EU/EER-onderdanen’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’
Verder wordt in de alinea na de weer-
gave van artikel 8.12
Vreemdelingenbesluit na de woorden
‘EG-Verdrag’ de volgende tekst opge-
nomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’
Voorts wordt in de laatste zin van de
laatste alinea na de woorden
‘EU/EER-onderdanen’ de volgende
tekst opgenomen:
‘, Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/2.7
In de titel van paragraaf B10/2.7
wordt de volgende tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen’
In de alinea na de weergave van arti-
kel 3.3 Vreemdelingenbesluit  wordt
in de eerste alinea, na de woorden
‘EU/EER-onderdanen’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’
In de voornoemde alinea komt de
zinsnede ‘Deze vrije termijn is op
basis van artikel 12, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit’ te vervallen en
wordt vervangen door de volgende
tekst:
‘Deze vrije termijn is op basis van arti-
kel 12, tweede lid, Vreemdelingenwet’
Verder wordt in de tweede alinea na
de woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/2.8
In de eerste alinea  wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
Verder wordt in de laatste alinea na
de woorden ‘de Richtlijnen’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/2.9
In paragraaf B10/2.9 wordt in zowel
in de eerste alinea als in de tweede
alinea na de woorden ‘EU/EER-
onderdaan’ de volgende tekst opgeno-
men:
‘of Zwitserse onderdaan’
Verder wordt na de woorden
‘EU/EER-onderdanen’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/2.10
In de matrix komt de categorie
‘EU/EER-onderdaan die geen ver-
blijfsrecht kan ontlenen aan het EG-
Verdrag’ te vervallen en wordt ver-
vangen door de volgende categorie:
‘EU/EER-onderdaan of Zwitserse
onderdaan die geen verblijfsrecht kan
ontlenen aan het EG-Verdrag of de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat’
Verder komen in de tekst onder de
matrix de woorden ‘Niet EU/EER-
onderdanen’ te vervallen en worden
vervangen door:
‘Vreemdelingen die geen onderdanen
zijn van de EU, EER of Zwitserse
Bondsstaat’

Wijziging B10/3.1
In paragraaf  B10/3.1 komt de eerste
alinea te vervallen en wordt vervan-
gen door de volgende tekst:
‘Krachtens het gemeenschapsrecht en
de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat hebben EU/EER-onderda-
nen en Zwitserse onderdanen het recht
om gedurende een redelijke termijn in
Nederland werk te zoeken. Aan de
werkzoekende EU/EER-onderdaan of
Zwitserse onderdaan wordt op grond
van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en
onder d, Vreemdelingenbesluit een ter-
mijn van zes maanden gegeven.
Hiertoe wordt door de korpschef van
de gemeente waar de EU/EER-onderd-
aan of Zwitserse onderdaan verblijft
een sticker voor verblijfsaantekeningen
voor gemeenschapsonderdanen afgege-
ven.’
Voorts wordt in de overige alinea’s
na de woorden ‘EU/EER-onderdaan’
de volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
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Wijziging B10/3.2
In paragraaf B10/3.2 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/3.5.1
In paragraaf B10/3.5.1 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/3.6, 3.6.2 en 3.6.3
In de paragrafen B10/3.6, 3.6.1,
3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.6.1.3, 3.6.1.4,
3.6.1.5, 3.6.1.6, 3.6.2, 3.6.1, 3.6.2.1 en
3.6.3 wordt na de woorden ‘EU/EER-
onderdanen’ de volgende tekst opge-
nomen:
‘en Zwitserse onderdanen’
Tevens wordt na de woorden
‘EU/EER-onderdaan’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/3.7
In paragraaf B10/3.7 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdaan’ (in de
eerste, tweede en derde alinea) de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/4
In paragraaf B10/4 komen de woor-
den ‘en Richtlijn 93/96/EEG.’ te ver-
vallen en vervangen door de volgende
tekst:
‘, Richtlijn 93/96/EEG en artikel 6 en
Titel V van Bijlage I van de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Zwitserse
Bondsstaat.’
Tevens wordt in de tweede volzin na
de woorden ‘Deze richtlijnen’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘en de genoemde artikelen van de
Overeenkomst’
Voorts wordt na de woorden
‘EU/EER-onderdanen’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/4.2.1, 4.2.1.1
In de paragrafen B10/4.2.1 en 4.2.1.1
wordt na de woorden ‘EU/EER-
onderdanen’ de volgende tekst opge-
nomen:
‘of Zwitserse onderdanen’

Wijziging 10/4.2.2
In paragraaf B10/4.2.2 wordt na de
woorden ‘EU/EER-studenten’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse studenten’

Wijziging B10/4.3.1, 4.3.2 en 4.3.3
In de paragrafen B10/4.3.1, 4.3.2,
4.3.3 wordt na de woorden ‘EU/EER-
onderdaan’ de volgende tekst opgeno-
men:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/5
In de eerste alinea van paragraaf
B10/5 wordt na de woorden
‘EU/EER-onderdaan’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
Verder wordt in de tweede alinea na
de woorden ‘het EG-Verdrag’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/5.2.1 en 5.2.2
In de titel van de paragrafen
B10/5.2.1 en 5.2.2. wordt na de woor-
den ‘EU/EER-onderdaan’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
Verder wordt in de paragrafen zelf na
de woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/5.4
In paragraaf B10/5.4 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen:
‘en familie- en gezinsleden van
Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/5.4.2, 5.4.2.1 en 5.4.2.2
In de tweede, derde en vierde alinea
van paragraaf B10/5.4.2 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
In paragraaf B10/5.4.2 (tweede ali-
nea), 5.4.2.1. (tweede alinea) en
5.4.2.2 (tweede alinea) wordt na de
woorden ‘het EG-Verdrag’ de volgen-
de tekst opgenomen:
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/7
In paragraaf B10/7 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen:

‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/7.1
In de titel van paragraaf B10/7.1
wordt na de woorden ‘EU/EER-
onderdanen’ de volgende tekst opge-
nomen:
‘of Zwitserse onderdanen’
Verder wordt in de eerste en tweede
alinea na de woorden ‘EU-EER-onder-
daan’ de volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging B10/7.2
In paragraaf B10/7.2 wordt in de eer-
ste alinea bij de laatste gedachtestreep
na de woorden ‘Europese
Economische Ruimte’ de volgende
tekst opgenomen: 
‘of de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/7.2.1
In de eerste alinea van paragraaf
B10/7.2.1 wordt na de woorden ‘EU-
EER-onderdaan’ de volgende tekst
opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’
Verder komen in de vierde alinea de
woorden ‘EU of EER’ te vervallen en
worden vervangen door de volgende
tekst:
‘EU, EER of de Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging B10/7.2.2
In paragraaf B10/7.2.2 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’

Wijziging B10/7.3.1 en 7.3.2
In de titels van de paragrafen
B10/7.3.1 en 7.3.2  wordt na de woor-
den ‘EU/EER-onderdaan’ de volgen-
de tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen’
Verder wordt in de eerste alinea van
B10/7.3.1 na ‘EU/EER-onderdanen’
de volgende tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdanen’
In de laatste alinea wordt na
‘EU/EER-onderdaan’ de volgende
tekst opgenomen:
‘of Zwitserse onderdaan’ 

Wijziging B11/5.1
In paragraaf B11/5.1 wordt de titel en
tekst van deze paragraaf vervangen
door:
‘5.1 Belang
Het Traktaat is slechts van belang
voor Zwitserse onderdanen die aan de
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Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen geen aanspraak op verblijf
kunnen ontlenen.’
De nummering van de bestaande
paragraaf B11/5.1 wordt gewijzigd in:
‘5.1.1 Inleiding’
In de nieuwe subparagraaf B11/5.1.1
wordt na de tweede alinea de volgen-
de tekst opgenomen:
‘Op 21 juni 1999 is de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over
het vrije verkeer van personen tot
stand gekomen (Trb. 2000, 16 en 86).
Bij wet van 14 september 2001 heeft
Nederland deze Overeenkomst goedge-
keurd (Stb. 2001, 432) en op 16
november 2001 geratificeerd.
De Overeenkomst is per 1 juni 2002 in
werking getreden.
Per 1 juni 2002 worden Zwitserse
onderdanen, alsmede hun familie- en
gezinsleden, die de nationaliteit van
een derde staat bezitten, en die op
grond van deze Overeenkomst in
Nederland verblijven aangemerkt als
gemeenschapsonderdanen. Ten aanzien
van Zwitserse onderdanen is dit
bepaald bij eerdergenoemde wet van 14
september 2001 (Stb. 2001, 432).
Voor het verblijf als gemeenschapson-
derdaan wordt verwezen naar B10 .’

Wijziging B11/5.2.3
In paragraaf B11/5.2.3 komt de twee-
de alinea te vervallen en wordt ver-
vangen door de volgende tekst:
‘Op een onderdaan van de Zwitserse
Bondsstaat die zich in Nederland wil
vestigen voor het verrichten van arbeid
in loondienst, is B10/3 van toepassing.’

Wijziging B12/2.1.5, 2.2.3 en 3.5
In paragraaf B12/2.1.5 wordt in de
titel en in paragrafen 2.2.3 en 3.5 na
de woorden ‘EU- en EER-onderda-
nen en hun gezinsleden’ de volgende
tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen en hun fami-
lie- en gezinsleden’

Wijziging B12/4.2.2.1
In paragraaf B12/4.2.2.1 wordt in de
op een na laatste alinea na de woor-
den ‘EU/EER-onderdaan’ de volgen-
de tekst opgenomen:
‘of als Zwitserse onderdaan’

Wijziging B12/4.2.2.5
In paragraaf B12/4.2.2.5 wordt in het
kopje ‘EU/EER-onderdanen’ de vol-
gende tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging B12/4.6
In paragraaf B12/4.6 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ in de
derde alinea in beide gevallen de vol-
gende tekst opgenomen:
‘of als Zwitserse onderdanen’

Wijziging B13/4
In paragraaf B13/4 wordt na de
woorden ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst opgenomen:
‘en Zwitserse onderdanen’

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 juni 2002.

Voor zover van toepassing zullen
de bovenstaande wijzigingen zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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