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onderwerp (art):
Wijziging zeeliedenbeleid
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!>GPV

grondalag:
art. 4 Vreemdelingenwet

Recente ontwikkelingen in de rechtspraak zijn aanleiding geweest om het beleid
voor vreemdelingen die werkzaam zijn op Nederlandse schepen en boordplatformen
aan te passen. Voor deze categorie vreemdelingen zal een verblijfsrechtelijke
faciliteit worden geboden, in aanvulling op het beleid dat met het oog op ge-
zinshereniging van toepassing is. Deze faciliteit houdt in dat vreemdelingen
die ten minste tien jaar als zeeman werkzaam zijn geweest aan boord van een
Nederlands schip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van het
continentale plat in aanmerking kunnen komen voor een vergunning tot verblijf.
Gelet op het bovenstaande wordt de Vreemdelingencirculaire 1982, onder BIl;
6.4, aangevuld met de volgende passages:

"6.4.1.3 Vereunnin~ tot verbliif met het 00' OD verlof
De zeevarende die geen tewerkstelling aan de wal zoekt, maar zeeman
wil blijven, kan voor het doorbrengen van verlof in Nederland in aan-
merking komen voor verlening van een vergunning tot verblijf indien:
a. hij gedurende een ononderbroken periode van ten minste tien jaren,

onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop de vergunning tot'
verblijf is aangevraagd, als zeeman op een Nederlands schip heeft
gevaren; als onderbrekingen van deze termijn worden niet beschouwd
- tussentijdse, in Nederland doorgebrachte perioden van

onvrijwillige werkloosheid, elk niet langer dan 6 maanden en
0 tussentijdse perioden van tewerkstelling elders dan op een onder

Nederlandse vlag varend schip,
mits die perioden tezamen en in totaal niet langer zijn dan 18
maanden; en

b. hij in deze periode zijn verlof nagenoeg geheel in Nederland heeft
doorgebracht; en
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Co hij een goede conduite-staat heeft; en
d. hij aannemelijk maakt dat hij ten minste nog een jaar over

werk als zeeman op een Nederlands schip beschikt.
De vergunning tot verblijf wordt in dit geval verleend onder de
beperking: 'voor het verrichten van arbeid in loondienst als
zeevarende aan boord van een Nederlands schip en het doorbrengen
van het verlof in Nederland'."

Ver2Unnin, tot verbli1f met het OOR OD verlof
De werknemer werkzaam op een mijnbouwinstallatie op het
Nederlands deel van het continentale plat, die geen
tewerkstelling aan de wal zoekt, maar op de mijnbouvinstallatie
wil blijven werken, kan voor het doorbrengen van verlof in
Nederland in aanmerking komen voor verlening van een vergunning
tot verblijf indien:
a. hij gedurende een ononderbroken periode van ten minste tien

jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop de
vergunning tot verblijf is aangevraagd, werkzaam is geweest
op een dergelijke mijnbouwinstallatie; als onderbrekingen,van
deze termijn wordenniet beschouwd .
- tussentijdse, in Nederland doorgebrachte perioden van

onvrijwillige werkloosheid, elk niet langer dan 6 maanden
en

0 tussentijdse perioden van tewerkstelling elders dan op een
mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van het
continentale plat,

mits die perioden tezamen en in totaal niet langer zijn dan
18 maanden; en

b. hij in deze periode zijn verlof nagenoeg geheel in Nederland
heeft doorgebracht; en

c. hij aannemelijk maakt dat hij ten minste nog een jaar over
werk op de mijnbouwinstallatie be~hikt.

De vergunning tot verblijf wordt in dit geval verleend onder de
beperking: 'voor het verrichten van arbeid in loondienst als.
werknemer op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van
het continentale plat en het doorbrengen van het verlof in
Nederland' ."

De in dit tussentijds bericht vervatte beleidswijziging zal

middels het eerstvolgende supplement worden opgenomen in de

Vreemdelingencirculaire 1982.
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