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/ MINISTERIE VAN JUSTITIE
DirectieVreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/E-633-A-375

Op te bergen achter Deel C Vc

(na de aanschrijving van
31 maart 1981>

's-Gravenhage, 31 juli 1981

Aan: de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Poli tie;
de heren Hoofden van plaatselijke
politie;
de heer Commandant der
Koninklijke Marechaussee;
het Ministerie van Financiën
(Directie Douane);
de heer Chef Rivierpolitie
te Rotterdam.

r----. Betreft :

Wijziging vreemdelingenvoorschriften.

Ik doe u hierbij toekomen:

;>. de 3ge wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen;

b. de 33e wijziging van de Vreemdelingencirculaire;

c. een afzonderlijke aanschrijving, AJZ-nr. 1334/E-633-A-379,

teneinde u te informeren over de konsekwenties van genoemde

wijzigingen voor het toelatingsbeleid ten aanzien van buiten-

landse werknemers (Deel G, onder 4, van de Vreemdelingen-
circulaire) .

1. Algemeen

Deze wijzigingen hebben tot doel op een overzichtelijker wijze in

art. 19 van het Voorschrift Vreemdelingen de gevallen te bepalen

waarin het hoofd van plaatselijke politie bevoegd is tot het Ver-

lenen van vergunningen tot verblijf, en in de Vreemdelingencircu-

laire de daartoe betrekkelijke aanwijzingen te geven.

Voorts is ernaar gestreefd in de Vreemdelingen circulaire duidelijk

het onderscheid te doen uitkomen tussen de vraag, wie tot ver-

lening van vergunningen tot verblijf bevoegd is, en de vraag, onder

r--
welke voorwaarden vreemdelingen voor verlening van een vergunning

tot verblijf in aanmerking komen, m.a.w. op welke grond zij kunnen

worden toegelaten.
- Tevens-
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Tevens wordt met de onderwerpelijke wijzigingen beoogd strikte be-

leidsregels te stellen ten aanzien van de behandeling van verzoeken

om verlening van een vergunning tot verblijf, ingediend door vreem-

delingen die voor een verblijf van langer duur dan de hun toegemeten

vrije termijn Nederland zijn ingereisd zonder dat het in hun bezit

zijnde grensoverschrijdingsdocument is voorzien van de voor hen ver-

eiste machtiging tot voorlopig verblijf.

Zoals hierna nog zal worden uiteengezet, is deze aan

vreemdelingen opgelegde verplichting in het leven geroepen om paal en

perk te stellen aan een ongeordende binnenkomst van vreemdelingen.

Met het oog op dat doel moet aan de desbetreffende bepalingen wèl de

hand worden gehouden.

Niettemin doen zich in de praktijk gevallen voor waarin het niet vol-

doen aan het vereiste van het bezit van een machtiging tot voorlopig

verblijf zonder meer moeilijk kan worden aangemerkt als een voldoen-

de grond waarop de gevraagde vergunning tot verblijf zou kunnen

worden geweigerd.

Hiertoe zijn thans duidelijke regels gesteld. Uitgangspunt daarbij is

dat aan m.v.v.-plichtige vreemdelingen in het algemeen een vergunning

tot verblijf slechts wordt verleend indien zij aan het vereiste van

het bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf voldoen, en dat

zij bij gebreke daarvan voor verwijdering uit ons land in aanmerking

komen.

Evenwel kan van deze regel ten aanzien van bepaalde nader omschreven

categorieën.vreemdelingen, indien zij aan daartoe gestelde voorwaar-

den voldoen, worden afgeweken overeenkomstig een hiernauitgewerkte

regeling waarbij wordt aangeknoopt aan reeds bestaande wettelijke

bepalingen.

2. Wijzigingen in het Voorschrift Vreemdelingen

Ingevolge de nieuw-geredigeerde bepaling van art. 19 VV is het hoofd

van plaatselijke politie bevoegd tot verlening van vergunningen tot

verblijf:

- a. -
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a. aan vreemdelingen die houder zijn van een geldige machtiging

tot voorlopig verblijf: steeds;

b. aan vreemdelingen die voor een verblij f van langer dan drie

maanden niet in het bezit behoeven te zijn van een machtiging

tot voorlopig verblijf, met uitzondering van de gevallen, ge-
noemd in het tweede lid van dit artikel.

...........

Ten aanzien van beide categorieën vreemdelingen was het hoofd van

plaatselijke poli tie tot dusverre tot verlening van vergunningen

tot verblij f bevoegd uit hoofde van art. 19, eers te lid, aanhef en

onder ~ en E.' (oud) VV.
Voor wat betreft vreemdelingen, als bedoeld in art. 19, eerste lid,

onder b, (oud) VV, gold evenwel een uitzondering, en was derhalve

het hoofd van plaatselijke poli tie niet tot verlening van een ver-

gunning tot verblijf bevoegd, indien het betrof buitenlandse pleeg-
kinderen.

Daaraan zijn in het tweede lid van art. 19 (nieuw) nog

enige ui tzonderingen ten aanzien van nie t-m. v .v.-

plichtige vreemdelingen toegevoegd. Voor

kennisneming daarvan moge ik naar de hierbij gaande tekst van de 3ge

wijziging van het VV verwijzen.

c. Naast de hiervóór onder ~ en ~ genoemde categorieën resteren

vreemdelingen die, zonder in het daartoe voor hen vereiste bezit

van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf te zijn, Neder-

land voor een verblij f van langer dan de hun toegemeten vrij e

termijn zijn ingereisd.

~

Zoals opgemerkt dient in dergelijke gevallen toelating voor

verblijf in Nederland in het algemeen te worden geweigerd, doch

doen zich daarbij ook gevallen voor waarin van de algemene regel

kan worden afgeweken. Met het oog op de afdoening van laatst-

bedoelde gevallen in voor de betrokken vreemdelingen gunstige zin

wordt in het eerste lid, aanhef en onder E.' (nieuw) VV-bepaald

da t ,het hoofd van plaatselijke poli tie bevoegd is tot verlening
van een vergunning tot verblijf aan vreemdelingen aan wie, met

- toepassing -
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toepassing van art. 16, tweede lid, VV, van het vereiste van het

bezit van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf ontheffing

wordt verleend.

De bevoegdheid in bijzondere gevallen aan vreemdelingen ontheffing

te verlenen van een of meer der bij of krachtens art. 41 Vb vastge-

stelde vereisten ten aanzien van het bezit van een document voor

grensoverschrijding, is bij art. 42 Vb verleend aan de Minister van

Justi tie en aan de daartoe door deze bevoegd verklaarde autori tei ten.

Als zodanige autoriteiten worden, met het oog op de toepassing van

art. 19, eerste lid, aanhef en onder c, (nieuw) VV, thans aangewezen

de hoofden van plaatselijke poli tie.

Dit wordt bepaald in een aan art. 16 VV toegevoegd nieuw tweede lid.

Van de in deze gevallen verleende ontheffing van het vereiste van

het bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf blijkt door de

verlening van een vergunning tot verblijf.

Het uitoefenen van deze bevoegdheden door de hoofden van

plaatselijke pOlitie

Dat de hoofden van plaatselijke politie de hun bij de artt. 19-22

VV toegekende bevoegdheden uitoefenen met inachtneming van de al-

gemene en bijzondere aanwijzingen van de Minister van Justitie,

werd tot dusverre bepaald in art. 23 VV.

Voor wat betreft de verlening van vergunningen tot verblijf wordt

di t voor het vervolg uitdrukkelijk bepaald in de aanhef van het ge-

wijzigde art. 19 VV.

De wijziging van art. 23 VV houdt hiermee verband.

Ook de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het vereiste

van het bezi t van een machtiging tot voorlopig verblijf - hetgeen

beperkt blijft tot bijzondere gevallen - wordt, zoals in art. 16,

tweede lid, (nieuw) VV uitdrukkelijk wordt bepaald, door de hoofden

van plaatselijke politie uitgeoefend met inachtneming van de algemene

en bijzondere aanwijzingen van de Minister van Justitie.

- Bedoelde -
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Bedoelde algemene aanwijzingen voor het uitoefenen van hun bevoegd-

heden, zowel ten aanzien van de verlening van vergunningen tot ver-

blijf, als ten aanzien van de verlening van ontheffing van het ver-

eiste van het bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf, ont-

vangen de hoofden van plaatselijke politie in Deel C, Hoofdstuk IX,

en in Deel G van de Vreemdelingencirculaire.

, ,

3. Wij zigingen in de Vreemdelingencirculaire

Met het oog op de hiervóór vermelde wijzigingen van de artt. 16, 19

en 23 VV werd van Deel Vc met name .Hoofdstuk IX grondig omgewerkt.

In verband daarmee waren ook elders in Deel C, en in Deel G, onder 4,

van de Vreemdelingencirculaire aanpassingen noodzakelijk.

Een en ander wordt in het hierna volgende to!,gelicht.

3.1 Deel C, Hoofdstuk IX, Vc

In de nieuwe redactie van dit hoofdstuk is een scherp onderscheid

gemaakt tussen enerzijds de gevallen waarin het hoofd van plaatse-

lijke politie is aangewezen als bevoegd tot het verlenen van ver-

gunningen tot verblijf en anderzijds de gronden waarop een vreemde-

ling voor toelating onder verlening van een vergunning tot verblijf

in aanmerking komt.

Voor de verlening van een vergunning tot verblijfdoor het hoofd

van plaatselijkepolitie aan daarvoor in aanmerking komendevreem-

delingendientimmerssteedsaan de volgende tweevoorwaardente

zijn voldaan:

a. het hoofd van plaatselijke politiedientbevoegd tezijntot

inwilligingvan het bij hem ingediende verzoek;

b. de vreemdeling dien t te voldoen aan de vereisten voor toe-

lating welke in de Vreemdelingencirculairezijnomschreven

ter uitvoeringvan het toelatingsbeleid.

,,--. De indeling van Hoofdstuk IX van Deel C Vc is daaraan aangepast en

is thans als vOlgt:

- A. -
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A; - de bevoegdheidsregeling van art. 19 VV;

- de gedragslijn voor het hoofd van plaatselijke politie

bij ontbreken van de vereiste machtiging tot voorlopig

verblijf en de bevoegdheid van dit vereiste ontheffing

te verlenen overeenkoms tig het bepaalde in art. 16 VV.

B. - algemene vereisten voor toelating;

- bijzondere vereisten voor toelating naar categorieën

waartoe vreemdelingen kunnen worden gerekend.

3.1.1.AdÀ.-- De bevoegdheid van het hoofd van plaatselijke politie

tot het verlenen van een vergunning tot verblijf aan de

tot dusverre in art. 19, tweede lid, onder~, (oud) VV

genoemde bloedverwanten is beperkt tot diegenen onder hen

die niet-m.v.v.-plichtig zijn, dan wel houder van een machti-

ging tot voorlopig verblijf.

Hetzelfde geldt thans ten aanzien van de voorkinderen van de

met een Nederlander gehuwde vreemdeling(e).

In deze beide gevallen is het hoofd van plaatselijke politie

ook niet gemachtigd advies uit te brengen inzake het verzoek

om een machtiging tot voorlopig verblijf en evenmin bevoegd

om van het m. v. v. -vereiste ontheffing te verlenen.

- In aanvullingop het terzakeonderpunt 2 gesteldedienedat

onder vreemdelingen als bedoeld in art. 19, eerste lid, onder

b, VV mede begrepen worden vreemdelingen die een machtiging

tot voorlopig verblijf wel nOdig zouden hebben voor eerste

binnenkomst in Nederland, maar in hun geval niet bij de rege-

ling van hun verblijf omdat zulks geschiedt in aansluiting op

eerder uit anderen hoofde genoten legaal verblijf, of na ge-

boorte in Nederland.

- Voor wat betreft de mogelijkheid ontheffing te verlenen van

het vereiste van het bezit van een machtiging tot voorlopig

verblijf is het volgende van belang.

Hoofdregel bij het ontbreken van de vereiste machtiging tot

voorlopig verblijf blijft, zoals ook in de Notitie Vreemde-

lingenbeleid werd gesteld (zie de aanschrijving van 26 juni

1979, opgeborgenachterDeel AVc.): weigeringvan toelating,

gevolgd door uitzetting.

-voor-
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Voor de behandeling van de gevallen waarin van deze regel moet

worden afgeweken, is aangeknoopt bij de bepalingen van de artt.

42 Vb en 16 VV, waarmee het maken van uitzonderingen op de

hoofdregel in het vervolg op een wettelijke regeling is ge-
baseerd.

~

De algemene aanwijzingen aan het hoofd van plaatselijke poli-

tie voor het uitoefenen van de bij art. 42 Yb, jO art. 16 VV

verleende bevoegdheid tot het verlenen van bedoelde onthef-

fing worden gegeven in punt 1, onder c, van het gedeelte A

van Hoofdstuk IX Vc. en in punt 5 van de Aanschrijving van

31 juli 1981 opgeborgen achter Deel G-4 Vc

Deze aanwijzingen betreffen de gevallen waarin en de voorwaar-

den waaronder van het vereiste van het bezit van een machtiging

tot voorlopig verblijf ontheffing kan worden verleend.

Daarbij gelden als hoofdlijnen:

a. Het hoofd van plaatselijke politie is slechts in limitatief

opgesomde gevallen bevoegd ontheffing van het vereiste van

het bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf te ver-

lenen met het oog op de verlening van een vergunning tot

verblij f, doch ook dan nog uitsluitend indien de vreemdeling

dadelijk bij de indiening van het verzoek om verlening van

een vergunning tot verblijf aantoont, afgezien van bedoeld

vereiste, overigens aan de gestelde vereisten voor toelating
te voldoen.

b. Binnen het kader van deze gevallen is de bevoegdheid bedoelde

ontheffing te verlenen nochtans aan de Minister van Justitie

voorbehouden ten aanzien van vreemdelingen, behorend tot

r---. een viertal t.a.p. in Hoofdstuk IX Vc. vermelde groepen.

Doet zulk een geval zich voor, dan dient, wanneer de vreem-

deling dadelijk aantoont, afgezien van het vereiste van het

bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf, overigens

aan de gestelde vereisten voor toelating te voldoen, het

hoofd van plaatselijke politie met gebruikmaking van formu-

lier C3 aan de Minister van Justitie een voorstel lot ver-

lening van een vergunn~ng tot verblij f onder ontheffing van
bedoeld vereiste te doen.

-c,-
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c. In alle andere gevallen dient het hoofd van plaatselijke po-

litie de vergunning tot verblijf te weigeren.

Hij maakt daartoe gebruik van de hierbij gaande, als bijlage

7d 1-6 bij de mOdelbeschikking van bijlage C 7 te voegen

standaard-overwegingen.

Aanwijzingen omtrent het gebruik daarvan worden gegeven t.a-.p.

in Hoofdstuk IX van deel.C Vc en voor een aantal gevallen in

de eveneens hierbij gaande aanschrijving in aanvulling op Vc.,

Deel G, onder 4.

In geen van deze gevallen mag het hoofd van plaatselijke politie

de zaak aanhouden in afwachting van de mogelijkheid voor de

vreemdeling alsnog aan de vereisten voor toelating te voldoen.

Slechts indien in een zOdanig geval, naar zijn

oordee).een klemmenSie reden van humani-

taire aard of een wezenlijk Nederlands belang zich tegen de wei-

gering van de gevraagde vergunning tot verblijf verzet, dient het

hoofd van plaatselijke politie, met gebruikmaking van formulier C3,

aan de Minister van Justitie een voorstel tot verlening van een

vergunning tot verblijf onder ontheffing van het vereiste van het

bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf te doen.

Met de hiervoren omschreven gedragslijn wordt, in het belang van

een geordende binnenkomst van vreemdelingen, een uniforme en

strikte handhaving van het vereiste van het bezit van een mach-

tiging tot voorlopig verblijf beoogd, waarbij wordt uitgegaan van

de gedachte dat een ongeregelde binnenkomst van vreemdelingen die

voor verblijf van langer duur naar Nederland komen, in strijd is

met het algemeen belang.

De verplichting vanuit het buitenland een machtiging tot voor-

lopig verblijf aan te vragen stelt de overheid in staat vooraf-

gaand te onderzoeken, of de vreemdeling aan alle voor toelating

gestelde vereisten voldoet, en ongewenste gevolgen van een on-

gecontroleerde binnenkomst voor de Nederlandse samenleving te

voorkomen, zonder daarbij door de aanwezigheid van de vreemdeling

hier te lande voor voldongen feiten te worden geplaatst.

-3-1-2-

/""\

......

.~

./



- 9 -

3-1-2 Ad B.-In Hoofdstuk IX, onder B, 1, worden de algemene vereisten voor

toela ting van vreemdelingen beschreven.

In Hoofdstuk IX, onder B, 2, worden de categorieën vreemdelingen

opgesomd voor wie, in afwijking van, of in aanvulling op de al-

gemene vereisten, bijzondere vereisten voor toelating zijn ge-
steld.

,r---.

Voor een aantal categorieën vreemdelingen worden de bijzondere

toelatingsvereisten beschreven in Hoofdstuk IX van Deel C Vc,

voor enkele andere categorieën vreemdelingen wordt daartoe even-

wel naar andere gedeelten van de Vreemdelingen circulaire verwezen.

Bij de beoordeling van de vraag, of aan de vereisten voor toe-

lating van een vreemdeling wordt voldaan, dienen de algemene en

de bijzondere vereisten voor toelating steeds in onderlinge samen-

hang in acht te worden genomen.

~!!!!1~_::!J~!!1!!!!1~!!_!!!_~~-~~~=~!:!J~!!!!L~~_~~_~~!:~!~!~!!_~~~!:_!~~:
!:~!!!!!1_!!!_~~!_~~~~!:_~~-~~~!!!~~~!:~!!1!!!!1_~!_~!:~-E~!:!!!~!:~

- Met betrekking tot de toelating in het kader van gezinshereniging

werden tot nu toe in de Vreemdelingen circulaire slechts ten aan-

r--

zien van bepaalde categorieën vreemdelingen aanwijzingen gegeven.

Thans worden in de desbetreffende aanwijzingen betrokken gezins-

leden van Nederlanders en van op grond van een van de artt. 9 en

10 Vw in Nederland toegelaten vreemdelingen in het algemeen.

- In het kader van gezinshereniging zijn in de Vreemdelingencircu-

laire voorts ook de aanwijzingen opgenomen ten aanzien van ge-

vallen waarin het verblijf voor onbepaalde duur, bedoeld in art.

10, tweede lid, Vw, een einde neemt.

- In dit gedeelte van de Vreemdelingencirculaire worden bovendien

de tot dusverre in afzonderlijke aanschrijvingen neergelegde

aanwijzingen voor de toelating van duurzame exclusieve partners

van Nederlanders en van bepaalde groepen vreemdelingen opgenomen.

- Voor de bepaling van de leeftijdsgrens van kinderen voor toe-

lating in het kader van gezin.shereniging is de omschrijving:

"beneden de leeftijd van eenentwintig jaar" vervangen dool"

"minderjarig" .

-Hieronder-
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Hieronder moet steeds minderjarigheid naar Nederlands recht

worden verstaan.

Voorshands houdt deze wijziging derhalve geen verandering in de

leef tij dsgrenzen in.

Verbreking van de (huwelijksJrelatie binnen drie jaar

Een verfijning van het beleid ten aanzien van het verblijf van

vreemdelingen, met name van buitenlandse vrouwen wier huwelijk of

rela tie binnen drie jaar nadat zi;' op grond van dit huwelijk of

deze relatie waren toegelaten, is beëindigd, is opgenomen in Hoofd-

stuk IX,onder B, punt 2, sub~, van Deel C Vc. Dit onderdeel van

de circulaire handelt over de vereisten voor toelating in het kader

van ;:;"zinshereniging en verblijf bij de (huwelijks)partner.
Zoals t.a.p. wordt aangegeven, kan in bepaalde individuele ge-

vallen, waarin klemmende redenen van humani taire aard aanwezig

zijn, een ("zelfstandige") vergunning tot verblijf worden ver-

leend, zonder de beperking tot het doel: "verblijf bij echt-

genoot{ partner J".

Deze gevallen dienen al tijd aan de Minister van Justitie te

worden voorgelegd.

Overigens bevat Hoofdstul< IX, onder B, van Deel C Vc geen wijzi-

gingen van het toelatingsbeleid.

3.2. Wijzigingen in andere onderdelen van Deel C Vc, voortvloeiend

uit de wijzigingen~vaI1h,,_t Voor_~ch!,!_ftXrE'eUld_e1-i!lE;en

3.2.1. Hoofdstuk III - documenten voor grensoverschrijding en

toelichtin(> QP art. 42 Vb.

Ten aanzien van de in art. 42 Vb omschreven bevoegdheid om in

bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van een of meer van de

bij of krachtens art. 41 Vb vastgestelde vereisten ten aanzien

van het bezit van een document voor grensoverschrijding, bevat

Hoofdstuk III van Deel C Vc een toelichting. waaraan thans uit-

breiding wordt gegeven in verband met de bij art. 16,. tweede lid

VV aan het hoofd van plaa tselijke poli tie nieuw gegeven bevoegd"

heid. Het toekennen van de bevoegdheid aan het hoofd van plaatse-

-lijke-
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lijke politie om van het m.v.v.-vereiste ontheffing te verlenen,

is temeer hierom aangewezen omdat .deze

,als ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen,

ingevolge het bepaalde bij art. 23, vijfde lid, Vw, bevoegd is

tot uitzetting van vreemdelingen die Nederland zijn ingereisd

zonder aan de vereisten voor een verblijf in de vrije termijn

te voldoen. Dit is gelet op art. 8, jO art. 6 Vw. met name het

geval wanneer de vreemdeling bij zijn binnenkomst in Nederland

niet heeft voldaan aan de voor hem geldende vereisten ten aanzien

van het bezit van een geldig grensoverschrijdingsdocument. In

deze situatie zou de vreemdeling derhalve, zonder speciale ont-

heffing van een zodanig vereiste, bij aantreffen binnenslands

zonder meer aan verwijdering uit ons land blootstaan en moeilijk

in aanmerking kunnen worden gebracht voor verlening van een

vergunning tot verblijf.

3.2.2. Hoofdstuk VI A - advies inzake verlening van een machtiging tot

voorlopig verblijf door het hoofd van plaatse-

lijke politie

In Hoofdstuk VI A van Deel Vc worden de gevallen aangewezen waarin

het hoofd van plaatselijke politie bevoegd is te adviseren met be-

trekking tot de behandeling van aanvragen van een machtiging tot

voorlopig verblijf, vanuit het buitenland ingediend door een vreem-

deling die voornemens is zich voor een verblijf van langer duur

dan driemaanden naar Nederland te begeven.

Als zodanige gevallen werden in Hoofdstuk VI A van Deel C Vc tot

dusverre aangewezen de gevallen waarin het hoofd van plaatselijke

politie tevens, op grond van art. 19 (oud) VV,bevoegd was tot ver-

lening van vergunningen tot verblijf.

Nu voar het bepalen van de bevoegdheid tot verlening van vergunnin-

gen tot verblijf in art. 19 (nieuw) VV is aangeknoopt bij het al

dan niet (moeten) beschikken over een machtiging tot voorlopig ver-

blijf, is een verwijzing naar art. 19 V.V. niet langer"rele-

vant.

Daarom worden in het op dit punt gewijzigde Hoofdstuk VI A van Deel

C Vc voortaan de gevallen waarin het hoofd van plaatselijke politie

zelfstandig kan adviseren inzake de verlening van een machtiging

tot voorlopig verblijf, uitdrukkelijk omschreven.

-3-2-3-
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3.2.3. Hoofdstuk XXIV- wijziging van beperkingen en voorschriften

bij de vergunningtot verblijf

In HoofdstukXXIV van Deel C Vc wordende gevallenaangewezen

waarin het hoofd van plaatselijke politie bevoegd is tot wijziging

van beperkingen waaronder een vergunning tot verblijf is verleend,

en van aan de vergunning verbonden voorschriften.

Tot dusverre was het hoofd van plaatselijke politie bevoegd dit

zelfstandig te doen in de gevallen waarin hij - gelet op de cate-

gorie waartoe de vreemdeling behoort, en het in het verzoek ver-

melde doel van diens verblijf hier te lande - bevoegd zou zijn om

de vergunning tot verblijf te verlenen, indien het een eerste ver-

zoek om het verlenen van een zodanige vergunning zou betreffen.

Hier doet zich door dè wijziging van art. 19 VV eenzelfde situatie

voor als in het hiervóór onder 3.2.2 behandelde geval.

In het op dit punt gewijzigde Hoofdstuk XXIV worden terzake nieuwe

aanwijzingen gegeven.

3.3. Deel G, onder 4, Vc - betreffende buitenlandse werknemers

Aan Vc, DeelG, onder4, betrekkinghebbendeop buitenlandsewerk-

nemersen hun gezinnen,wordt de hierbijgaandeafzonderlijkeaan-

schrijvingvangelijkedatum,AJZ-nr. 1334/E-633-A-379, toegevoegd.

Deze aanschrijvingbehelsteen verdereuitwerkingvan de wijzigingen

in de bevoegdheidsregelingvan art. 19 VV en de gedragslijnvan het

hoofd van plaatselijke politie ten aanzien van de behandeling van

verzoekenom verleningvan een vergunningtot verblijf, ingediend

door een vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste mach-

tiging tot voorlopig verblijf, een en ander voor zover het betreft

verzoeken van buitenlandse werknemers en van leden van hun gezin.

Enkele onderdelen van dit gedeelte van de Vreemdelingencirculaire

komen in verband met de nieuwe regelingen te vervallen; dit wordt

in de aanschrijving nader aangegeven.

Tevens wordt in deze afzonderlijke aanschrijving een beleidslijn

geformuleerd ten aanzien van buitenlandse werknemers die in het

bezi t zijn gesteld van een verklaring in de zin van art. 3 van de

Wet arbeid buitenlandse werknemers van 9 november 1979 (Stb. 737 -

hiervoor zie men Deel H, onder 6, Vc), en die - na beëindiging van

hun verblijf hier te lande met verplaatsing van hun hoofdverblijf

naar het buitenland - later naar Nederland wensen terug te keren.

-4-
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4. Datum van inwerkingtreden van deze wijzigingen

De wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen en van de in het

voorgaande behandelde gedeelten van de Vreemdelingencirculaire, ter

vervanging waarvan wijzigingsbladen hierbij gaan, zomede de aan-

schrijving bij Deel G, onder 4, Vc, treden in werking met ingang

van 1 oktober 1981.

~

5. Aanduiding op het administratieformulier H-2-g (nieuw)

Tegelijk met het inwerkingtreden van de onderwerpelijke wijzigingen

van het Voorschrift Vreemdelingen en van de Vreemdelingencirculaire,

derhalve op 1 oktober a.s., wordt een nieuwadministratieformulier

H-2-g in gebru!.k genomen.
Daarop zal onder andere melding moeten worden

slissing tot het verlenen en tot het weigeren

gemaakt van de be-

van de verlening van

vergunningen tot verblijf en van de verlening van ontheffing van

het vereiste van het bezit van een machtiging tot voorlopig ver-

blijf.

Aanwijzingen voor het gebruik van deze formulieren worden gegeven

in een desbetreffende aanschrijving van gelijke datum, Nr. AJZ 3848/

E-2524-A-378, behorende bij Deel H, onder 2, Vc, welke U afzonder-

lijk wordt toegezonden.

Vanaf 1 oktober 1981 zijn derhalve de oude H-2-g-formulieren bui-

ten gebruik gesteld, en is de aan art. 19 (oud) VV ontleende letter-
code waarmee de reden voor de verlening van de vergunning tot ver-

blijf werd aangeduid, niet langer van toepassing.

6. Verwijzingen naar art. 19 (oud) VV

In de Vreemdelingencirculaire en de daarbij opgeborgen aanschrij-

vinden komen op een aantal plaatsen nog verwijzingen voor naar art.

~

19 (oud) VVo

Uit praktische overwegingen is, in verband met de in voorbereiding

zijnde, algehele herdening van de VreemdelingencirculaiI'e, waarop

de onderhavige partiële wijziging vooruitloopt, ervan afgezien deze

passages aan te passen.

Voor zover zij betrekking hebben op de bevoegdheid van het hoofd

van plaatselijke politie tot verlening van vergunningen tot verblijf,

zijn deze verwijzingen naar art. 19 (oud) VVniet langer van betekenis.

-voor-
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Voor wat betreftdezebevoegdheidgeldenslechtsart. 19 (nieuw)

VV (39e wijziging) en het gewijzigde gedeelte van de Vreemdelingen-

circulaire (33e wijziging), met name het gestelde in Deel C,

Hoofdstuk IX, zomede deze aanschrijving en de aanschrijving van

31 juli 1981, opgeborgen achter Deel G, onder 4, van de Vreemde-

lingencirculaire.

De verwijzingen naar art. 19 (oud) VV kunnen nog relevant zijn,

voor zover zij dienstig zijn ter aanduiding van bepaalde categorie-

ën vreemdelingen.

Met het oog hierop verdient het aanbeveling gedurende de overgangs-

periode, totdat de herschrijving van de Vreemdelingencirculaire

haar beslag zal hebben gekregen, de tekst van art. 19 (oud) VV

vooralsnog te bewaren.

7. Vervallen aanschrijvingen (of gedeelten daarvan)

Met ingang van de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden,

vervallen de volgende aanschrijvingen of gedeelten daarvan:

1. van de aanschrijvingvan 23 mei 1978, nr. AJZ 2728/E-

1649-A-333 (opgeborgenachterDeel C, Vc):

het gestelde onder punt 4;

2. de aanschrijvingvan 29 juni 1978, nr. AJZ 4012/E-

2979-A-294 (opgeborgen achter Deel C, Vc):

geheel;

3.van de aanschrijvingvan 26 juni 1979, nr. AJZ 4984/E-

3677 (opgeborgenachterDeel A, Vc):

het gestelde onder de punten 1 en 2;

4. van de aanschrijvingvan 9 januari1980, nr. AJZ 1334/E-

633-A-353 (opgeborgen achter Deel C, Vc):

het gestelde onder A;

5. de aanschrijving van 10 juni 1980, nr. AJZ 1334/E-

633-A-360 (opgeborgen achter DeelC, Vc):
geheel.

De Ministervan Justitie,
namens deze,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken

H.C. Fraaij

-"
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In deel C dienen de volgende pagina' e te worden verwijderd/ingevoegd:

verwijderen:

blz. C-8a/8b

blz. C-18a/18b

blz. C-21/22

blz. C-22a

blz. C-23/24

blz. C-25/25a

blz. C-25b/25O

blzz .C-26/268 t/m C-26t/26u

blz. C-55/56

blz. C-57/58

blz. C-58a

invoep;en:
blz. C-8c

blz. C-8a/8b

blz. C-18a/18b

blz. C-18b-l/18b-2

blz. C-21/22

blz. C-23/24

blz. C-24a/24b

blz. 0-240/244

blz. C-24e/24f

blz. C-24g/24h

blz. C-24i/25

blz. C-26/26a t/m C-26t/26u

blz. C-26v/26w

blz. C-26x/26!j

blz. C-26-z-1/26-z-2

blz. C-26-z-3

blz. C-55/56

blz. C-57/57a

blz. C-58

bijlage C-7d-l blz. 1/2

idem blz. 3

bijlage C-7d-2 blz. 1/2

bijlage C-7d-3 blz. 1/2

bijlage C-7d-4 blz. 1/2

idem blz. 3

bijlage C-7d-5 blz. 1/2

idem blz. 3

bijlage C-7d-6 blz. 1/2

idem blz. 3


