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C i r c u 1 a i r e

Aan
- de hoofden van plaatselijke

Politie,

- de Staf van de Koninklijke

Marechaussee,

- de Procureurs-Generaal

(fgd directeuren van politie)

- de districtsbureau's van de
Rijkspolitie

La.a.
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,

Datum:

9 september 1993

Datum inwerkingtreding:

17 september 1993

Geldig tot: Ons kenmerk:
17 september 1997 388974j93jDVZ

Aard:

bekendmaking van beleid

Onderdeel:

DVZjSBO

Onderwerp:

Gezinshereniging en gezinsvorming

(TBV 87 )

Relatie met eerdere circulaire:

Wijziging van Vreemdelingen-
circulaire 1982

Bijgaand zend ik u een gewijzigde paragraaf 2 van Hoofdstuk B 19 van de

Vreemdelingencirculaire 1982 toe (bijlage 1).

In deze paragraaf wordt het gezinsherenigings- en gezinsvormingsbeleid

gewijzigd zoals kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de Tweede Kamer in

de brieven van 12 januari en 30 juni 1993 (Tweede Kamer vergaderjaar 1992-

1993 22809 nr. 10 en nr. 18). Om de paragraaf te verduidelijken is de op-

zet aangepast. Voor de correctie van de verwijzingen in de andere hoofd-

stukken van de Vreemdelingencirculaire naar de voormalige tweede paragraaf

van hoofdstuk B 19 is een transponeringstabelopgesteld. Deze treft u als

bijlage 2 aan.
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Het kabinet heeft besloten tot deze aanpassing van het beleid om recht te

doen aan de oorspronkelijke bedoeling van het gezinsherenigings- en

gezinsvormingsbeleid, de integratie van vreemdelingen te bevorderen en de

eigen (financiële) verantwoordelijkheid voor de overkomst van gezinsleden

te stimuleren. Bovendien staat het kabinet met de aanpassing een effectie-

vere en consequentere toepassing van de regels voor. Deze regels sluiten

tevens aan bij het beleid op andere terreinen zoals neergelegd in het

Regeerakkoord.

In het beleid wordt de toelating in het kader van gezinshereniging en die

in het kader van gezinsvorming onderscheiden zodat het mogelijk is voor

deze afzonderlijke toelatingsgronden bijzondere regels in het leven te

roepen.
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Voor de precieze inhoud van het gewijzigde beleid verwijs ik u volledig-

heidshalve naar de bijlage.

Tenslotte kan ik u mededelen dat ik aan de Tweede Kamer heb toegezegd dat

ik halfjaarlijks zal rapporteren over de toepassing van het beleid.

Hierover zal ik u te zijner tijd nader berichten.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

(. >-.~
-~...--

(R.F. Zeeuwen), plv.
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