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zekerheid, kan niet worden verlangd als
voorwaarde voor het verkrijgen van het
recht van verblijf of voor de afgifte van
een verblijfsvergunning.
De omstandigheid dat de betrokkene is
aangesloten bij het sociale zekerheidsstel-
sel A in plaats van bij stelsel B kan geen
grond opleveren voor de weigering van
een verblijfsvergunning noch voor een
besluit tot uitwijzing."

MR91,4l
vi. Raad van'State/AR
23 oktober 1990
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Beroep RvSt tegen afwijzing tewerkstel-
lingsvergunning; gegrond. Voorlopige
voorziening getroffen "als ware een te-
werkstellingsvergunning verleend".
Prioriteitgenietend aanbod bij (onge-
schoolde) verplegers in psychiatrie (ver-
pleegkundigen-B) voqralsnog niet
aanwezig. Resultaat van speciaal beleid
van arbeidsvoorzieningen in deze sector
nog niet duidelijk. Behoefte aan gemoti-
veerd personeel aanwezig. Mening van
SoZaWe dat het betrokkenen gaat om
verblijf in plaa~svan werk niet overgeno-
men
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,j; Verlaging leeftijdsgrenzen in

gezinsherenigingsbeleid

.ë

I Passage uit brief van mr H.P.A. Nawijn,
hoofd Directie Vreemdelingenzaken van
het Ministerie van Justitie, d.d. 4.3.1991,
kenmerk 46004/91/DVZ, aan het Neder-
lands Centrum Buitenlanders, afd. juridi-
sche zaken
(..)
Ten aanzien van het beleid zoals dat
wordt gevoerd ten aanzien van de zgte-
rugkeeropianten kan ik u geen nadere
toezeggingen doen.

.De door u gememoreerde mededelingen
van de Staatssecretaris hierover brengen
met zich mee dat naast het geïndividuali-
seerde beleid op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard st~eds te-
rugkeeroptanten tot Nederland worden
toegelaten indien Z;ijvoldoen aan de in
art. .17 van het ontwerp voor een Algehe-
le Herziening van de Vreemdelingenwet
neergelegde voorwaarden.

Commentaar
Justitie heeft aangegeven onder welke
voorwaarden een zogenaamde terugkeer-
optant weer wordt toegelaten tot Neder-
land. Men haakt aan bij art. 17 van het
wetsvoorstel voor de Algehele Herzie-
ning van de Vreemdelingenwet. In con-
creto betekent dit, dat een vreemdeling
weer tot Nederland wordt toegelaten in-
dien deze:'

- na zijn vierde levensjaar, als minderjari-
ge ten minste tien jaren legaal verblijf in
Nederland heeftgehad en ten tijde van de
indiening van het verzoek om een ver-
blijfsvergunning de leeftijd van drie en
twintig jaren nog'niet heeft bereikt.
Dit is een belangrijke beleidswijziging,
die volgt op mededelingen van de Staats-
secretaris aan de Tweede Kamer. Voor
het eerst wordt enige vorm van terugkeer-
optie officieel in het beleid verwerkt. De'
huidige regeling is echter nog te nauw
begrensd en zal al snel tot nieuwe proble-
men leiden. In het artikel "Horende doof,
ziende blind" van Corrie Oudhoff in Mi-
grantenrechtJ991, I, blz. 14 staan de be-
zwaren tegen de nu gehanteerde criteria
helder opgesomd. De nu voorgestelde re-
geling is dan ook voor het NCB slechts
het begin van een regeling voor terug-
keeroptanten en geenszins het eindsta-
tion. \
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II Circulaire van het Ministerie van Justi- ,
tie. DVZ,
loco S-G, J.H. Grosheide, d.d. II maart
1991.
Kenmerk: 460 I2/9 I/DVZ (SBO)
Inwerkingtreding: 28 februari 19.91
Geldig tot: 28 februari 1994
Wijziging Vreemdelingencirculaire 1982

Onderwerp: verlaging Ifeftijc!§g~nzen in
gezinsherenigingsbeleidt~3<}J;

Bij circulaire van 27 december jl. bent u
geattendeerd op het feit dat de overgans-
regeling voor de verlaging van de meer-
derjarigheidsgrens naar achttien jaar per I
januari jl. 'is afgelopen, met de conse-
quenties vandien voor het in de Vreemde-
lingencirculaire 1982 neergelegde beleid.
Op één onderdeel vraagt het aflopen van
voornoemde overgangstermijn nog om
een expliciete aanpassing van het huidige
beleid. Het betreft het beleid dat in het
kader van gezinshereniging wordt ge-
v,oerd wanneer pas later aan het huisves-
tingsvereiste wordt voldaan (hoofdstuk B
19.2.4.1 van de Vreemdelingencirculaire
1982).

,
Het gewijzigde"beleid is als volgt.

2.4.1 Indien pas later aan het huisves-
tingsvereiste wordt voldaan
Indien aan de in 2.1.1, onder'be en c be-
doelde<minderjarige kind~ren wegens het
ontbreken van passende huisvesting (no!?:)

Migrantenrecht 1991 - nr 5

geen toelating is verleend en zij meerder-
jarig zijn op het moment dat voor hen wel
over passende woonruimte wordt be-
schikt, kan alsnog een vergunning tot
verblijf worden verleend, mits:
a. zij reeds in het buitenland feitelijk tot
het gezin van de vreemdeling hebben be-
hoord;
b. zij tegelijkertijd met de overige gezin-
sleden zijn binnengekomen;
c. zij ongehuwd zijn;
d. zij de leeftijd van 20 jaar niet hebben
bereikt;

'e. de ouder(s) voordat het betrokken
meerderjarig kind vijftien jaar werd, als
woningzoekende werd(en) ingeschreven.

De Vreemdelingencirculaire zal bij het
eerstvolgende supplement in deze zin
worden aangepast.
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INTERN ATIONkAL

Europees Parlement
"

Interpol en de bescherming ;/

van persoonsgegevens

I"
,..

Schriftelijke vraag nr. 1940/90 van de
heer Herman Verbeek
aan de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen
(I september 1990)(91/C 28/75)

ti
I

I

I. Heeft de commissie kénnis genO)Tlen
van de resolutie, van de 'Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa
(doe. 6081, 4 juli 1989): waann1net be-
zorgdheid wordt vastgesteld dat de "In-
ternational Criminal Police Organisation"
Interpol via computerverbindingen per-
soonsgegevens doorgeeft aan ieder aan-
gesloten land (wa:Honder Iran, Chili en

~
Libië; zie ook L 'Express, I december
1989): zonder dat burgers of regeringen ,.,',

enige controle op-Iaat staan zeggenschap
over- het opereren van Interpol kunnen

uitoefenen, ~zien de F.~anseRege,
(het land waar ~war~
tier heeft) IQ!erpol juridische immunitei~

"

."heeft verleent? "'1"\',

2. Is de Commissie op de hoogte van.pû-

blikaties iq ol},delm~er \Jet A!TIefÏ~,~~~ I" ~
tijdschrift Freedom (jaq./feb. 1989'«:n
mei/juni 1989), waarin opnieuwwQrdt "
gewezen op het feit dat vertege"nwoofdî-'..
gers van na
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actief betrokkenzjjnAbij,drugshandet7. f",
3. Kan ct,eCommissie erbij dë Fr;.,m~'!3.~ "'

gering op aandringen de afsprake.n,;iP~~

~

ol!
b

fO!

....

"

.

studri
Highlight

studri
Highlight

studri
Highlight

studri
Highlight

studri
Highlight

studri
Highlight



Vreemdelin&encirculaire 1982

- TBV 39 d.d. 11-03-1991

- TBV 40 d.d. 15-05-1991

- TBV 41 d.d. 13-05-1991

- TBV 42 d.d. 18-03-1991

- TBV 43 d.d. 07-06-1991

Vc Suppl. 6 (september 1991)

6

inzake verlaging leeftijdsgrenzen
gezinsherenigingsbeleid
inzake chauffeurs werkzaam in het

internationaal wegtransport
inzake inzenden verhuismutaties

inzake tewerkstelling van
asielzoekers

inzake informatieuitwisseling vreemde-
lingendienst - gemeentelijke sociale
dienst
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aard:

kenmerk:

. datum ondertekening:

Aan: de hoofden van plaatselijke politie,I

de Staf van de Koninklijk~ Marechaussee,
i.a.a. de Procureurs-Generaal (fgd directeuren van politie), de
districtsbureau's van de rijkspolitie

i
I

overga~gsregeling verlaging
meerdetjarigheidsgrens naar 18 jaar

~~q;~tiiCl 0 f~) \) 2-
27 deci:1mber1990

onderwerp:

~-----------------------------
I
iI

Zoàls bekend eindigt met ingan~ van 1 januari 1991 voor de

toelating van kinderen in het ~ader van gezinshereniging de
overgangsregeling i.v.m. de verlaging van de

meerderjarigheidsgrensgrens, vermeld onder B 19, 2.1.1 van deI

Vreemdelingencirculaire 1982. i

! Vanaf die datum zal ook in het!toelatingsbeleid de

I meerderjarigheidsgrens van 18 paar worden toegepast.
. !

! Verzoeken om toeiating van lB-2l-jarige kinderen die vóór,
i 1 januari 1991 zijn ingediend ~ullen nog aan de overgangsregeli~
I wordengetoetst. .
i

! De bijzonde~e regelingen voor kinderen van begunstigde
EEG-onderdanen onder B 4 van de Vreemdelingencirculaire blijven

ongewijzigd.' .

i

I De Staatssecretaris, Ó.cz..:) \ ~( .
.Y.D-O-rd~z.e:. '(\.o..~ vvO ,

Ide directeur Vreemdelingenzaken,

(H.P.A. Nawijn)
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