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REEDS MEER VANAANWEZIG

's-Gravenhage, 19 februari 1981

Ministerie van Justitie

Directie Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/e-633-A-370 AAN:
de Procureur-Generaal

fgd. Directeuren van Politie:

de Hoofden van Plaatselijke politie;

de Commandant der Koninklijke

Marechaussee;

het Ministerie van Financiën;

de Chef Rivierpolitie te Rotterdam.

~

Onderwerp: Wijziging vreemdelingen-
voorschriften

Ik doe u hierbij toekomen een aanvulling op Vreemdelingencirculaire,
Deel G, onder 1 met Bijlagen in verband met de Toetreding van
Griekenland tot de Europese Gemeenschappen op 1 januari 1981. Bij deze
toetreding zijn voor het verkeer van werknemers en hun familieleden

overgangsbepalingen voorzien welke eindigen op 1 januari 1988.

Aangezien deze overgangsbepalingen nopen tot een enigszins gecompli-
ceerde uitvoeringsregeling, volgt hieronder in het kort een samenvat-

ting van de belangrijkste punten.
l.a. werknemers (op 1-1-1981 reeds legaal in Nederland):

- beschouwen als begunstigd EEG-onderdaan

- verblijfskaart, Bijlage Se VV indien duur werkzaamheden

nog 1 jaar

- verblijf korter dan 1 jaar v.t.v. in paspoort

b. en c.werknemers (~ 1-1-1981):
- voor verblijf langer dan
aanvragen

- tewerkstellingsvergunning vereist.

r'
3 maanden m.v.v. in buitenland

2. Familieleden:

- voor gezinshereniging geldt geen wachttijd
- geen M.V.V. vereist
- wel huisvestingsvereiste
- eerste 3 jaar na binnenkomst verblijfskaart, Bijlage Sd VV

met aantekening "voor verblijf bij en voor tewerkstel-
ling gedurende dat verblijf"

- indien arbeid in loondienst eerste 3 jaar tevens tewerkstel-

lingsvergunning vereist
- na 3 jaar legaal verblijf in Nederland verblijfskaart

Bijlage Se VVo

- 3. en 4. -
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3. en 4. zelfslandigen, dienstverleners, dienstenontv~nger~
+ familieleden:

-.::-beschouwen als gegunstigd EEG-onderdaan
- m.v.v. niet vereist

- ~- arbeid in loondienst
- verblijfskaart, Bijlage 5e VV met aantekening "uitsluitend
voor verblijf voor het ven ,ten van werk7.aamhedenanders
dan in loondienst"

-bij staking werk7.a..mhedenals zelfstandige geen begunstigd
EEG-onderdaan meer.

Er 7.ijnadrukkelijk op gewezen dat deze opsomming niet
en voor de uitvoering de inhoud van de onderwerpelijke
dient te worden geraadpleegd. In verband hiermee is in
de nummering van deze circulaire aangehouden.

uitputtend is
circulaire
de samenvatting

pe Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Directie

Vrp'"mc'lelingenzaken,

Fraay
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