
10 mei 1996/Nr. 570151/96/IND
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Stafafdeling Uitvoeringsbeleid en
Documentatie

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op art. 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, vast-
gesteld bij beschikking van de
Staatssecretaris van Justitie van 23
december 1993, in werking getreden
op 1 januari 1994, wordt gewijzigd
overeenkomstig de in de bijlage bij
deze beschikking aangegeven
hoofdlijnen.

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

Artikel 3
De tekst van deze wijziging wordt
algemeen verkrijgbaar gesteld door
middel van aanvulling 15 op de uitga-
ve ’Vreemdelingencirculaire 1994’.

’s-Gravenhage, 10 mei 1996.
De Staatssecretaris van Justitie,
voor deze,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.

Vreemdelingencirculaire 1994

Toelichting

Bij beschikking van de Staatssecretaris
van Justitie is de ’Vreemdelingencircu-
laire 1994’ gewijzigd. Deze wijziging
(aanvulling 15) omvat hetgeen sedert
de veertiende aanvulling (februari
1996) is veranderd als gevolg van inter-
nationale en nationale rechterlijke uit-
spraken, wijzigingen die het gevolg
zijn van in internationaal verband

gemaakt afspraken, wijzigingen in
(nationale) wettelijke regelingen en
organisatorische aanpassingen.
Deze wijzigingen zijn verwerkt in aan-
vulling 15 op de uitgave ’Vreemdelin-
gencirculaire 1994’. Deze uitgave is
tegen betaling verkrijgbaar bij de NV
SDU. 
Een – summier – overzicht van de
belangrijkste wijzigingen volgt hieron-
der.

Deel A  Algemeen deel

A4 Toelating

A4/2.2.2  De Benelux-regeling
betreffende visumvrij verblijf in het
Beneluxgebied voor onderdanen van
Turkije die beschikken over een geldi-
ge verblijfstitel voor één van de Lid-
staten van de Europese Unie is beëin-
digd. Vanaf 15 februari 1996 is voor
onderdanen van Turkije visumvrije bin-
nenkomst en visumvrij verblijf van ten
hoogste drie maanden alleen mogelijk
indien zij in het bezit zijn van een gel-
dige verblijfstitel voor één van de
Schengenstaten die de Uitvoeringso-
vereenkomst bij het Akkoord van
Schengen momenteel praktisch toepas-
sen. De visumvrije binnenkomst en
(kort) verblijf gelden daarbij voor het
grondgebied van alle betrokken Schen-
genstaten.
Naar de regeling (zoals vervat in TBV
1995/5) inzake de ’reizigerslijst’ voor
schoolreizen wordt thans in dit hoofd-
stuk verwezen.
De regeling zelf is in Deel C (C 37)
opgenomen. Deze regeling ziet tevens
op de wijze van bestellen. Het
betreffende model is opgenomen in
Deel D (D82).
TBV 1995/2 en 1995/5 komen hiermee
te vervallen.

A4/3/9/4  De vrijstelling van kosten
voor visumfaciliteiten voor onderda-
nen van Turkije is per 5 april 1996
komen te vervallen.
A4/6.3 en A4/6.7.2.1  Verwijzing naar
de raadpleging van het (Nationaal)
Schengen Informatie Systeem bij
verblijfsaanvragen en verlenging van
verblijfsvergunningen. De verdere pro-

cedure komt in hoofdstuk A5/7.2.5 aan
de orde.

A4/7.6.1  Verwijzing naar de geactuali-
seerde tekst van B4/9.1 inzake de asso-
ciatie EG-Turkije.

A5  Toezicht

A5/7.2  Geactualiseerde tekst van TBV
1995/6. Deze tekst behandelt de te vol-
gen procedure indien een aanvraag
om toelating dan wel de verlenging of
het bezit van een verblijfsvergunning
samenvalt met een geconstateerde sig-
nalering ter fine van weigering van
toegang in het (Nationaal) Schengen
Informatie Systeem. De bijbehorende
modellen (D44-1 en D44-2) zijn opge-
nomen in Deel D.
TBV 1995/6 komt hiermee te vervallen.

A7  Vrijheidsontneming

A7/3.5.1  Toevoeging die betrekking
heeft op de tenuitvoerlegging van
vreemdelingenbewaring in een politie-
cel, naar aanleiding van recente juris-
prudentie.

A7/3.5.2  Actualisering inzake de pro-
cedure voor aanmelding van een in
bewaring gestelde vreemdeling bij het
Rayonbureau Penitentiair Consulenten
(voorheen onder de naam Penitentiair
Selectie Centrum in de tekst van deze
circulaire opgenomen), mede naar aan-
leiding van recente jurisprudentie.

A7/3.5.5  Toevoeging naar aanleiding
van ’sober regime’ bij inbewaringge-
stelden.

Deel B  Bijzonder deel

B3  Buitenlandse pleegkinderen

B3/3  Uitbreiding van de medische ver-
klaring met betrekking tot een buiten-
lands pleegkind.

B4  Europese gemeenschap, EER en
Benelux

B4/9  Aanpassing van de tekst naar
aanleiding van de uitspraak van het
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Europese Hof in de zaak Bozkurt met
betrekking tot de interpretatie van art.
6 Besluit nr. 1/80.

B11  Buitenlandse werknemers

B11/5.2.2  Aanpassing van de tekst
naar aanleiding van de uitspraak van
het Europese Hof in de zaak Bozkurt
met betrekking tot de interpretatie
van art. 6 van het Associatiebesluit.

B17  Slachtoffers van vrouwenhandel

Verwerking van TBV 1996/3, d.d. 15
april 1996 in de tekst van B17. TBV
1996/3 komt hiermee te vervallen.

Deel C/D  Bijlagen en modellen

C4  Geactualiseerde circulaire legalisa-
tie en verificatie van buitenlandse
bewijsstukken betreffende de staat
van personen, inwerkingtreding 15 mei
1996.

C30  Geactualiseerde richtlijn van het
Ministerie van Justitie, d.d. 1 juni 1995,
voor de opsporing en vervolging van
vrouwenhandel.

C37  Reizigerslijst voor schoolreizen.

D44-1  SIS-signalering; afhandeling
conform artikel 25, eerste lid, van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
akkoord van Schengen.

D44-2  SIS-signalering; afhandeling
conform artikel 25, tweede lid, van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
akkoord van Schengen.

D82  Reizigerslijst voor schoolreizen.
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