
Wijziging Vreemdelingencirculaire 1994
JU

«Vreemdelingenwet»

8 juni 1995/Nr. 497911/IND/95
Immigratie en
Naturalisatiedienst/Stafafdeling
Uitvoeringsbeleid en Documentatie

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 4, derde lid, van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)
en de artikelen 19, eerste lid, en 23
van het Voorschrift Vreemdelingen
(Stcrt. 1966, 188);

Besluit:

Artikel 1
De Vreemdelingencirculaire 1994,
vastgesteld bij beschikking van de
Staatssecretaris van Justitie van 23
december 1993, in werking
getreden op 1 januari 1994, wordt
gewijzigd overeenkomstig de bij
deze beschik-king gevoegde
bijlage.

Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking
met ingang van de tweede dag na
datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst.

Artikel 3
De tekst van deze wijziging wordt
algemeen verkrijgbaar gesteld (NV
Sdu) door middel van aanvulling 13
op de uitgave
Vreemdelingencirculaire 1994 .

s-Gravenhage, 8 juni 1995. De
Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.

Summier overzicht belangrijke
wijzigingen in Aanvulling 13, Vc
1994

Deel A Algemeen deel
A4 Toelating
A4/2.2.2 Aanpassing als gevolg
van inwerkingtreding Schengen;

circulatierecht.
A4/3 Aanpassingen als gevolg van
inwerkingtreding Schengen; met
ingang van 26 maart is een
eenvormig visum ingesteld dat
geldig is voor het grondgebied van
alle Schengen-lidstaten. A4/5.3
Aanpassingen in verband met de
uitspraak van de
Rechtseen-heidskamer over het
mvv-vereiste (verwerking TBV
1995/3).
A4/6.1.2 Wijziging legesbedragen
en schrappen onduidelijke
verwijzing (verwerking TBV 1994/12
en TBV 1995/3). Naar aanleiding
van TBV 1995/3 over het
mvv-vereiste zijn bepaalde
onderdelen van deze paragraaf
geschrapt.
A4/6.10.2.
Aanpassingen/verduidelijking tekst
bevoegdheid korpschef een
vergunning tot verblijf te verlenen
aan bepaalde categorieën
vreemdelingen die vrijgesteld zijn
van het mvv-vereiste of ten aanzien
van wie het vv-vereiste geen rol
speelt.
A4/6.10.3 Verstrekking
bevoegdheid aan korpschef om in
bepaalde gevallen een vergunning
tot verblijf te verlenen met
ontheffing van het mvv-vereiste.
A4/7.1.2.1 Toevoeging van
legesbetaling als vereiste voor
inbehandelingneming aanvraag
vergunning tot vestiging
(verwerking TBV 1994/5).
A4/9.2 Redactionele aanpassingen
en verwerking TBV 1995/3.
A5 Toezicht
A5 Aanpassingen en redactionele
wijzigingen i.v.m. de
inwerkingtreding van de Wet op de
Identificatieplicht en uitgifte nieuw
verblijfsdocument (verwerking TBV
1994/3 en 8).
A5/1.6 Toevoeging mogelijkheid
controle op vreemdelingen door
politiemensen die niet zijn
ingedeeld bij de
Vreemdelingendiensten.
A5/2.3 Wijziging tekst aangifte
vermissing van documenten ivm
wet op de Identificatieplicht.
A5/2.7.2 Schrappen
niet-elektronische W-document.

A5/7.1 Aanpassing als gevolg van
inwerkingtreding Schengen.
A6 Uitzetting
A6/9.14.3 Toevoegen eis van
verklaring van de vreemdeling
inzake kosten uitzetting, ingevolge
toezegging aan de Nationale
Ombudsman.

Deel B Bijzonder deel
B1 Gezinshereniging en
gezinsvorming
B1/1.2.1 Verduidelijking tekst over
polygamie.
B1/1.2.3 Verduidelijking en
toevoeging eis van middelen van
bestaan: als inkomen geldt ook een
inkomen uit arbeid ingevolge de
Wet Sociale Werkvoorziening. Een
inkomen krachtens de Ziektewet
wordt als duurzaam beschouwd
indien het gaat om een
arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur.
B1/1.5 Toevoeging met betrekking
tot bevoegdheid van de korpschef
om de vergunning tot verblijf te
verlengen.
B1/3.2.3, 5.2.1,7.2.1
Verduidelijking en toevoeging eis
van middelen van bestaan: als
inkomen geldt ook een inkomen uit
arbeid ingevolge de Wet Sociale
Werkvoorziening. Een inkomen
krachtens de Ziektewet wordt als
duurzaam beschouwd indien het
gaat om een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur.
B1/5.5 Toevoeging met betrekking
tot bevoegdheid van de korpschef
om de vergunning tot verblijf te
verlengen.
B4 EG/EER
B4/2.3 Toevoeging Oostenrijk,
Zweden, Finland aan EG-landen.
B4/2.2 Doorhaling Oostenrijk,
Zweden, Finland als EER-landen.
B4/3.3.1 Toevoeging beperking
van de vergunning tot verblijf.
B5 Vestigingsverdragen
B5 Toevoeging Nederlands-Duits
Vestigingsverdrag.
B7 Asielzoekers en vluchtelingen
B7/2 Nadere aanduiding naar welk
aanmeldcentrum dient te worden
doorverwezen: korpschefs in
districten Noord-Oost en
Noord-West naar Zevenaar,
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korpschefs in districten Zuid-West
en Zuid-Oost naar Rijsbergen.
B7/3.6 Toevoeging controle of
betrokkene voorkomt in het
Nationaal
Schengen-Informatiesysteem.
B7/8.1.1 Toevoeging ivm
inwerkingstelling van de
Uitvoeringsovereenkomst
Schengen, met beschrijving
toepassing asielparagraaf.
B7/8.2 Onderverdeling in
subparagrafen (verduidelijking).
B7/15.6.1 Weergave rechtsmiddel
tegen oplegging vvtv.
B7/17.1.1 Verduidelijking tekst
over polygamie.
B7/18.6 Toevoeging Finland,
Spanje en Verenigd Koninkrijk.
B7/18 Aanpassing ivm
inwerkingstelling van Schengen;
nieuwe partij-staten bij
Overeenkomst inzake
verantwoordelijkheid vluchtelingen.
B14 Buitenlandse Studenten
B14/9.2.1 Verduidelijking tekst
over polygamie.
B19 Molukkers
B19/5 Aanpassing in verband met
het nieuwe verblijfsdocument, als
gevolg waarvan geen stempels
meer gebruikt kunnen worden.
B12 Zelfstandigen
B12/5 Toevoeging eis
tewerkstellingsvergunning voor
arbeid anders dan als zelfstandige.
Toevoeging beperking voor
EG/EER-onderdanen.
B20 Diplomaten
B20/2.12 Schrappen paragraaf
over Internationale Thee Promotie
Associatie (ITPA), nieuwe
nummering paragrafen.

Deel C/D Bijlagen en modellen
C14/4 Redactionele aanpassingen.
C8-4 Tekst Asielparagraaf
Schengen.
C18-5 Opname van stroomschema
voor de toepassing van de
Asielparagraaf.
C18-6 Lijst bewijsmiddelen en
indicatie voor de toepassing van de
Asielparagraaf.
C18-7 Bijlage bij instructie veilige
landen van herkomst: overzicht van
de posities van
minderheidsgroeperingen in de
betrokken landen.
C32 Toelichting bij de stamkaart
(verwerking van TBV s 1994/3 en
1994/8 met betrekking tot het
invullen van de stamkaart).
D6-9/D29-1 Vervallen.
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