
Vreemdelineiencirculaire 82 8 

L l j s t  van doorkiesnummers directie Vreemdellngenzakan 
(actualisering) 
Tekstuele correctie 
Actualisering 
Correctie 
Wijzigtng 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 
Cactualiserhg) 
Actualisesing 
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 2) (actualisering) 
Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualisexing) 

Deel D Modellen 

D Inhoudsopgave (aanpassing) 
Modellen A en D Naamwijzlging directie Vreemdelingenzaken (correctie) 
D 1 Uitbrelding van vragenlijst ten behoeve van visumaanvragen 

(wij ziging) 
D 7 Verplichting tot verklaring aangaande huwelijkse staat in 

overeenstemming met B 19; 2.1.2.4 (correctie) 
D 33a Registratiekaart wekelijkse meldingsplicht (aanvulling) 
D 39 en D 40 Samenvoeging tot nieuw model D 39 (procedurele wijziging) 
D 66 Vervalt in samenhang met B 12; 3 (actualiserîng) 

Vervallen circulaires 

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

- TBV l, d.d. 30.6.1986, inzake toelating van niet-huwelijkse partners van 
begunstigde EEG-onderdanen (AJZ 5205/E-3861). 

- 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 remigratieregelfngen Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (AJZ 5183/E-3832). 

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

- - 0-p -. 
- TRV h ,  d.d. 1 5 . 4 .  1987, en b r i e f ,  d . d .  16 4.1987 inzake maatregelen om de 
behandeling van aslelverzoeken te versnellen (152/987}. 

- TBV 7, d.d. 8.7.1987, inzake verlaging meerderjarigheidsgrens (274J987) .  
- TBV 8, d.d. 19.8.1987, knzake 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). 
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Supplement 4 (januari 1988) - 1.756 
aard: bekendmaking van beleid, 

wijziging van de Vreemdelingencirculaire L982 

grondslag: art. 4 Vreemdelingenwet 
kenmerk : 435J987 

(Einisterie van Justitfe, directie Vreemdelingenzaken. 
Stafafde lhg  Beleidsontwikkeling; AJZ 5707/4178-4) 

Summier overzicht 

Deel A Alaemeen deel 

A 2 Contact met het  Ministerie 

A 2 Inhoudsopgave (aanpassing) 
A 2; 2.1.1 Telefonische bereikbaarheid (wij zlging van uren) - 

ITBV 5 )  (actualisering) 
A 2; 2.1.6 WOH-ambtenaar (actualisering en correctie) 
A 2 :  2.2 TeLefonLsche bereikbaarheid (wijziging van uren) 

A 4 Inhoudsopgave (aanpassing) 
A 4; 2.2.3.3 Bijzondere regelingen in verband met toetreding tot de 

EEG van Spanje en Portugal (actualisering) 
Vervallen van bijzondere regeling voor Griekse onderdanen in 
verband met aflopen van overgangsperiode van toetreding 
van Griekenland tot & E.E.G. (actualisering) 
Aanmerken van verlaf in Nederland ook van vismpl ich t ige  
werknemers op boorplatfonen als verblijf in de vrije 
termij n (correctie) 
Tekstuele correctie 
VerruPming van termijn voor retournering van Dl-formulier 
(procedurele wijziging) 
Vervallen van voorwaarde van machtiging door d e  Vicadáenst 
Inzake visumverlenging tot meer dan drie maanden 
(procedurele wijziging) 
Toezending van een kopie van het paspoort aan de Visadienst 
(procedurele wijziging) 
Bij zondere regelingen in verband met toetreding tot de EEG 
van Spanje en Portugal (actwlisering) 
Vervallen van bijzondere regeling voor Griekse onderdanen in 
verband met aflopen van overgangsperiode van toetreding 
van Griekenland tot de E.E.G. (actualisering) 
Aanpassing aan wi jz ig ing  van B 14;2 (actualisering) 
Aanpassing aan EEG-jurisprudentie (zaak Reed, verwerking van 
TBV 1) (actualisering) 
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