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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ 1334/E-633-A-353

's-Gravenhage, 9 januari 1980

Aan: de hoofden van plaatselijke politie

in afschrift ter kennisneming

aan: de Procureurs-Generaal

fgd. Directeuren van Politie;

de Commandant der Koninklijke Mare-

chaussee;

het Ministerie vall Financilln (Direo-

tie Douane);

de Chef Rivierpolitie te Rotterdam

.;:

VRE~lDELINGENCIRCULAIRE

twee en dertigste wijziging

A In de aanschrijving van 29.6~978, nr. AJZ 4012/E-2979-A-

294 (opgeborgen achter deel C Vo, na de aanschrijving van

17.12.1977) betreffende "informatie over het vreemdelin-

genbeleid" dienen de volgende aanvullingen te worden aan-

gebracht:

1) De zin: "In deze gevallen gelden in beginsel als

vluohteling is toegelaten" (12e regel) wordt gelezen

~

als volgt I

In deze Bevallen gelden in beginsel dezelfde maatstaven

als bij de toelating van vreemdelingen, gehuwd met Ne-

derlandse mannen of vrouwen, respectievelijk met een

vreemdeling(e) die in Nederland als vluchteling is toe-

gelaten, dan wel houder is van een vergunning tot vesti-

ging, of die als asielgereohtigde is toegelaten (B-sta-

tus)

2) achter het gestelde bij punt 3("De partner naar het

land van herkomst"; regel 1 op blz. 2, van bovenbedoeld

rondschrijven) wordt de volgende zin opgenomen:

In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan ook genoe-

gen worden genomen met een garantverklaring, afgegeven

door een andere daartoe solvabel te achten persoon dan de

betrokken partner.



~ In deel G-4 wordt aan de laatste zin op blz. G-4-12 (31e

wijz. Vc), eindigende met (met inbegrip van Liechten-

stein) toegevoegd:

Jn beginsel kan van dit vereiste ook worden afgezien, in-

dien het gezinshoofd houder is van een vergunning tot ves-

tiging. Gaat het evenwel om gl'vallen waarin de houder van

zulk een vergunning het in overwegende mate aan zichzelf

te wijten heeft dat hij geen middelen van bestaan heeft,

dan geldt het vorenstaande niet.

~ Het verbinden van een voorschrift of een beperking aan

een vergunning tot verblijf van een vreemdeling, aan wie

de z.g. B-status is verleend, dient achterwege te blijven.

In verband hiermede dient in Deel C van de Vreemdelingencir-

culaire op blz. C-32-a (25e wij?.) na de ge regel van boven

achter: ..o..hebben en naar ons land terugkeren de volgende

zin te worden toegevoegd I

Het verbinden van een beperking aan de vergunning tot ver-

blijf van een vreemdeling, aan wie de B-status is verleend,

dient achterwege te blijven.

en op dezelfde bladzijde na de 20e regel van boven achter:

aanwijzing aan de Minister van Justitie, de zin:

Het verbinden van een voorschrift aan de vergunning tot ver-

blijf van een vreemdeling aan wie de B-status is verleend,

dient achterwege te blijven.

Deze aanvullingen dienen op de aangegeven plaatsen met de pen

te worden aangebracht.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

Het hoofd van de direotis Vreemdelingenzaken,

Fraaij

~

~

~


