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Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt toelating verleend voor

verblijf bij het kind dat voorziet in het levensonderhoud van de betrokken

vreemdeling of bij één van de kinderen die gezamenlijk in het levensonderhoud

voorzien. Om te voldoen aan deze beperking van de vergunning tot verblijf moet
de betrokken vreemdeling bij of in de nabijheid van het desbetreffende kind

verblijf houden. Aan de vergunning tot verblijf wordt het voorschrift verbonden
tot het sluiten van een vo1doend~ ziektekostenverzekering.

Volledigheidshalve wijs ik er op dat de Kinister van Justitie bevoegd is om

toelating te verlenen op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Verzoeken om toelating op grond van het in deze éirculaire geschetste beleid

dienen derhalve te worden voorgelegd aan de directie Vreemdelingenzaken van herKinisterie van Justitie. .

Het onderhavige beleid zal met supplement 7 in de Vreemdelingencirculaire 1982
worden verwerkt.

Aan:
- de hoofden van plaatselijke

Politie;

- de Staf van de Koninklijke
Marechaussee;

- i.a.a. de Procureurs-Generaal

(fgd directeuren van Politie);

- de districtsbureau's van de

Rijkspolitie.

Aard:

bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZ/SBO
De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

De Secretaris-Generaal!
Onderwerp:

toelatingsbeleid oudere vreemdelingen
(TBV 45)

Relatle met eerdere clrculalre(s):

wijziging van de

Vreemdelingencirculaire 1982

Verzoeken om toelating van oudere vreemdelingen worden in het bijzonder getoetst

aan het bestaan van klemmende redenen van humanitaire aard. Met het oog op een

uniforme beleidstoepassing is het wenselijk gebleken om bepaalde criteria te

formuleren voor de beoordeling van deze verzoeken. Hieronder worden deze

criter~a aangegeven. Vreemdelingen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen

desalniettemin in aanmerking komen voor toelating tot Nederland op grond van

klemmende redenen van humanitaire aard, indien hun individuele omstandigheden

daartoe aanleiding geven.

Op grond van het humanitaire beleid wordt toelating verleend aan de vreemdeling

van 65 jaar of ouder die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- de betrokken vreemdeling is alleenstaande in zijn land van herkomst;
- alle of vrijwel alle kinderen van de betrokken vreemdeling verblijven in

Nederland

en zijn in het bezit van een vergunning tot vestiging

of hebben het Nederlanderschap verkregen;

- één van deze kinderen dan wel de kinderen gezamenlijk beschikken duurzaam over
voldoende middelen van bestaan om mede te kunnen voorzien in de kosten van

levensonderhoud van de betrokken vreemdeling;

- er is passende huisvesting voor de betrokken vreemdeling;
- de betrokken vreemdeling vormt geen bedreiging van de openbare orde.
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