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BERICHTEN

Wijziging
VreemdeIingencirculaire 1982

Op 30 juni jl. verscheen in de Staatscou-
rant onderstaande mededeling over de
Wijziging van de Vreemdelingencircu-
laire 1982.
Daarin wordt o.m. gewezen op de aan-
passing van de VC op grond van het me-
dio 1985 gewijzigde beleid inzake de
toelating van huwelijkspartners van kin-
deren van migranten (gezinsvorming).
Op 23 juli jl. verscheen evenwel de
eveneens afgedrukt telex van de Staats-
secretaris van Justitie over een ommissie
in de aanpassing van de V.C.
Abusievelijk was de inmiddels ingetrok-
ken bijzondere regeling voor secundaire
migranten blijven staan.
U wordt verzocht het onderdeel B 19
2.6.6.3 en 2.6.6.4 door te halen

Tekst Staatscourant

De staatssecretaris van Justitie, Gelet
op artikel 4, derde lid, van de Vreemde-
lingenwet (Stb. 1965, 40) artikel 90 van
het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966,
387) en de artikelen 16, tweede lid, 19,
eerste lid, en 23 van het Voorschrift
Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188);

Besluit;
Artikel 1

De Vreemdelingencirculaire 1982, vast-
gesteld bij beschikking van de staats-
secretaris van Justitie van 26 oktober

1982, in werking getreden op 1 februari
1983 en laatstelijk gewijzigd bij beschik-
king van 14 maart 1985, wordt gewijzigd
overeenkomstig de bij deze beschikking
gevoegde bijlage!.
Artikel~

Deze beschikking treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de datum
van uitgifte van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
Artikel 3

De tekst van deze wijzigingen wordt al-
gemeen verkrijgbaar gesteld door mid-
del van een aanvulling op de uitgaven
'Vreemdelingencirculaire 1982'.

's-Gravenhage, 18 juni 1986.
De staatssecretaris voornoemd,
V.N.M. Korte-van Hemel.

Toelichting

Bij beschikking van de staatssecretaris

al-i, '{.

van Justitie van 18 juni 1986 zijn in de
vreemdelingencirculaire 1982 enkele
wijzigingen aangebracht.. Met deze wij-
zigingen wordt beoogd de circulaire in
overeenstemming te brengen met het
bestaande beleid, zoals dit in beleidsno-
tities en brieven aan de Tweede Kamer
en in afzonderlijke instructies aan de
hoofden van plaatselijke politie is vast-
gelegd.
De wijzigingen in deze derde periodieke
aanpassing van de vreemdelingencircu-
laire houden onder meer verband met
internationale ontwikkelingen en met
ontwikkelingen in de uitvoering van' het
vreemdelingenbeleid en in de jurispru-
dentie.

In verband met de toetreding van Portu-
gal en Spanje tot de Europese Economi-
sche Gemeenschap' peT 1 januari 1986 is
de in detoetredingsacte getroffen över-
gangsregeling' uitgewerkt.
In een geheel nieuw hoofdstuk is de
regeling voor verblijf als au pair opgeno-
men. Het reeds medio 1985 gewijzigde
beleid inzake de toelating van huwelijks-
partners van kinderen van migranten
(gezinsvorming) is eveneens verwerkt.
De uitleg welke de afdeling Rechtspraak
van de Raad van State geeft aan artikel
13 van de Vreemdelingenwet in samen-
hang met het stelsel van de wet, heeft
geleid tot een overeenkomstige bijstel-
ling van de desbetreffende passages in
de Vreemdelingencirculaire inzake de
verlening van de vergunning tot vesti-
ging.
Ter verbetering van de toegankelijheid
van de Vreemdelingencirculaire 1982 is
een register opgenomen.
De wijzigingen zijn gepubliceerd als
derde supplement op de uitgave
'Vreemdelingencirculaire 1982', die
tegen betaling verkrijgbaar is bij de
Staatsuitgever.

noot
1. Hierbij niet opgenomen.

TELEXBERICHT

Aan: Combo Algo, speciaal t.a.v. Chefs
Vreemdelingendiensten; ambtenaren
ter gemeentescretarie en ambtenaren
Rijkspolitie belast met het toezicht op
vreemdelingen;
I.a.a. de Procureurs-Generaal, fgd di-
recteuren van politie;
TBV 2: In derde supplement op de
Vreemdelingencirculaire 1982 wegge-
vallen bladzijde (AJZ 5705/E-4178)

In het u op 30 april 1986 toegezonden
derde supplement op de Vreemdelin-
gencirculaire 1982 is een bladzijde weg-
gevallen. Daardoor zijn in deel B 19 de
onderdelen 2.6.6.3 en 2.6.6.4 blijven
staan. Deze onderdelen zijn echter ver-
vallen (zie ook het telexbericht van 16
april 1985). U wordt verzocht de ge-
noemde onderdelen met de pen door te
halen. De Vreemdelingencirculaire zal

met het volgende supplement worden
aangepast. .

De politie wordt verzocht om de niet
rechtstreeks op het telex net aangesloten
posten en groepen, alsmede met de be-
handeling van vreemdelingenzaken be-
laste .secretarie-ambtenaren van de' in-
houd van dit bericht in kennis te stellen.

23 juli 1986

De Staatssecretaris van Justitie,
.namens deze: .

de Directeur-Generaal Politie
Vreemdelingenzaken
mI. J.H. Grosheide

en

PAD-cursus
vreemdeIingenrecht

Ook dit jaar organiseert de Erasmus
Universiteit een PAO-cursus Vreemde-
lingenrecht. In vergelijking met de voor-
afgaande jaren is een tweetal wijzigin-
gen opgetreden. Op verzoek van cursis-
ten is het aantal bijeenkomsten
teruggebracht van zes naar vier en zul-
len de docenten tijdens de bijeenkom-
sten zorgen voor een uitgebreide inlei-
ding op de te behandelen stof. Een aan-
tal meer specialistische onderwerpen,
zoals het Verdragen-recht, heeft een
plaats gevonden in elders georganiseer-
de cursussen. .

Per bijeenkomst zijn telkens twee do-
centen aanwezig, waarvan er een werk-
zaam is bij het Ministerie van Justitie en
de ander afkomstig is uit de rechtshulp-
.verlening.

Didactiek

Va'n de cursisten wordt verwacht dat zij
het studiemateriaal tevoren grondig bes-
tuderen. Tijdens de bijeenkomsten zul-
len de docenten een inleiding verzorgen,
waarin de plaats van het desbetreffende
onderdeel, binnen het brede kader van
het vreemdelingenrecht/beleid wordt
aangegeven. Vervolgens worden de
vooraf bestudeerde casus groepsgewijze
opgelm~t. Iedere bijeenkomst eindigt
met een plenaire discussie.

Deelnemers

De cursus is bestemd voor allen die met
het vreemdelingenrecht te maken heb-
ben, zoals leden van de Rechterlijke
Macht, het openbaar ministerie, advoca-
ten en andere rechtshulpverleners, juris-
ten in overheidsdienst of bij bedrijfsve-
renigingen en leidinggevende politie-
functionarissen. Van de deelnemers
wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn
van de belangrijkste wettelijke rege-
lingen op het gebied van het staats- en
administratief recht.

Programma.

1. Toelating
Uitvqerig zal worden ingegaan op zowel
de positief-rechtelijke toelatingsgronden
als het Vreemdelingenbeleid dat daar-
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Vreemdelingencirculaire 82

C 2 Lijst van doorkiesnummers directie Vreemdelingenzaken
(actualisering)
Tekstuele correctie

Actualisering
Correctie

Wijziging in verband met circulaire van Ministerie van
Buitenlandse Zaken, d.d. 16 maart 1987 (actualisering)
Wijziging van de circulaire over de toepassing van de WABW
(actualisering)
Actualisering
Vervallen van overgangsregeling van toetreding van
Griekenland tot de E.E.G. (actualisering)
Opname van bijlage inzake remigratieregelingen van
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verwerking
van TBV 3) (actua1isering)
Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualisering)

C 10
C 11
C 14
C 18

C 24

C 31
C 36

C 40

Deel D Modellen

D
ModellenA en D
D 1

Inhoudsopgave (aanpassing)
Naamwijziging directie Vreemdelingenzaken (correctie)
Vitbreiding van vragenlijst ten behoeve van visumaanvragen
(wijziging)
Verplichting tot verklaring aangaande huwelijkse staat in
overeenstemming met B 19; 2.1.2.4 (correctie)
Registratiekaart wekelijkse meldingsplicht (aanvulling)
Samenvoeging tot nieuw model D 39 (procedurele wijziging)
Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualisering)

D 7

D 33a
D 39 en D 40
D 66

Verva11erLçiICu1a1I~_s

Hiermede zijn vervallen de hieronder vermelde tussentijdse berichten
Vreemdelingencirculaire '82.

- TBV 1, d.d. 30.6.1986, inzake toelating van niet-huwelijkse partners van

begunstigde EEG-onderdanen (AJZ 5205/E-386l).
- TBV 2, d.d. 23.7.1986, inzake in derde supplement op de

Vreemdelingencirculaire 1982 weggevallen bladzijde (AJZ 5705/E-4178).

- TBV 3, van oktober 1986, inzake remigratieregelingen Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (AJZ 5l83/E-3832).

- TBV 4, d.d. 2.12.1986, inzake toelating van buitenlandse studenten tot de
examens van het wetenschappelijk onderwijs.

- TBV 5, d.d. 2.4.1987, inzake informatietelefoon (139/987).

- TBV 6, d.d. 15.4. 1987, en brief, d.d. 16.4.1987 inzake maatregelen om de
behandeling van asielverzoeken te versnellen (152/987).

- TBV 7, d.d. 8.7.1987, inzake verlaging meerderjarigheidsgrens (274/987).

- TBV 8, d.d. 19.8.1987, inzake aan aspirant-pleegouders van adoptiefpleeg-
kinderen te stellen eisen.

- TBV 9, d.d. 30.10.1987, inzake W-document (wekelijkse aanmelding) (433/987).
- TBV 10, d.d. 30.10.1987, inzake verlaging meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar

(450/987).

Vc suppl.4 (januari 1988)
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B 19

Vreemdelingencirculaire 82 z

B 19
B 19; 2.1

B 19; 2.2.3

B 19; 2.6.3

B 19; 2.6.5.1

r ,
B 19; 2.6.5.3

B 19; 2.6.5.4

B 19; 2.6.6

B 19; 2.6.8
B 19; 2.6.9
B 19; 3.1

B 19; 3.2.3

B 19; 4.3

B 19; 4.4

B 20

r- B 20
B 20; 2.1.1/2

B 20; 2.1. 3

B 20; 3

B 20; 3.3.

Deel C

C
C 1

Verbliif bij (huwelijks)partners of gezin en verblijf_na
beëiRdiging van de (gezins)re~t~e

Inhoudsopgave (aanpassing)
Aanpassing aan verlaging van meerderjarigheidsgrens
(actualisering)

Aanpassing naar aanleiding van stelselherziening sociale
zekerheid en, mede in verband daarmee, termijnbepaling ter
zake van duurzame bestaansmiddelen (wijziging)
Overgangsregeling in verband met toetreding tot de E.E.G.
van Spanje en Portugal (actualisering)
Vervallen van afwijkende regeling voor Griekse onderdanen
in verband met verlopen van overgangsperiode van toetreding
van Griekenland tot de EEG (actualisering)
Omschrijving van het verwijtbaarheidscriterium in
overeenstemming met B 19, 2.2.3 en B 11; 7.3.2.2 (tekstuele
wijziging)
Tekstuele wijziging in verband met opleggen van vrijheids-
benemende maatregelen (correctie)
Aanpassing aan verlaging van meerderjarigheidsgrens
(actualisering)
2.6.6.3 en 2.6.6.4 komen te vervallen (verwerking van
TBV 2) (correctie)

Aanpassing aan verlaging van meerderjarigheidsgrens
(actualisering)

Herindeling in B 19; 2.6.6.1 en B 19; 2.6.6.2, met
verwijzing naar B 19; 2.6.5 (tekstuele wijziging)
Wijziging in samenhang met B 14; 5.1 (aanpassing)
Wijziging in samenhang met B 11; 6.4.3 (aanpassing)
Aanpassing aan EEG-jurisprudentie (zaak Reed) (verwerking
van TBV 1) (actualisering)
Tekstuele wijziging in verband met opleggen van vrijheids-
benemende maatregelen (correctie)
Verlening van vergunning voor voortgezet verblijf voor het
verrichten van arbeid (procedurele wijziging)
Wijziging in samenhang met B 19; 4.3 (aanpassing)

Verblijfsrechteliike positie van vreemdelingen die in
Nederland zijn geboren of als minderjarige toegelaten voor
gezinshereniging

Inhoudsopgave (aanpassing)
Aanpassing aan verlaging van meerderjarigheidsgrens
(actualisering)
Verbreking gezinsrelatie (verduidelijking)
Aanpassing aan verlaging van meerderjarigheidsgrens
(actualisering)
Tekstuele wijziging in verband met opleggen van
vrijheidsbenemende maatregelen (correctie)
Wijziging van het opschrift (verduidelijking)

Biiläg,en

Inhoudsopgave (aanpassing)

Organisatieschema directie Vreemdelingenzaken
(actualisering)

Vc Suppl.4 (januari 1988)
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