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14 juli 1997/Nr. 636709/97/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 het in de bijlage bij
deze beschikking opgenomen summier
overzicht.

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 17 op de uitga-
ve ’Vreemdelingencirculaire 1994’.

’s-Gravenhage, 14 juli 1997.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het plv. hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos

Bijlage 

Toelichting/summier overzicht

Bij beschikking van de Staatssecretaris
van Justitie van 14 juli 1997
no.636709/97/IND is de ’Vreemde-
lingencirculaire 1994’ gewijzigd. Deze
wijziging (aanvulling 17) omvat het-
geen sedert aanvulling 16 ( maart
1997) wijziging heeft ondergaan. Deze

wijzigingen zijn onder meer het gevolg
van rechterlijke uitspraken, van toe-
zeggingen aan het parlement alsmede
van wijzigingen in andere nationale
wettelijke regelingen.
De onderhavige wijzigingen zijn ver-
werkt in aanvulling 17 op de
’Vreemdelingencirculaire 1994’. Deze
uitgave is tegen betaling verkrijgbaar
bij SDU Uitgevers.
Hieronder volgt een summier overzicht
per onderdeel van de onderhavige wij-
zigingen.
Deel A Algemeen deel
A4 Toelating
A4/2.2.2 In dit onderdeel wordt thans
voor wat betreft de vrijstelling van het
visumvereiste, mede verwezen naar de
nieuw opgenomen bijlage C 39 (uit-
treksel van de relevante bepalingen
van de Uitvoeringsovereenkomst bij
het Akkoord van Schengen).
A4/2.6 In dit onderdeel (gevaar voor de
openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid) is een aanwijzing
opgenomen met betrekking tot een
mogelijke signalering in het Schengen
Informatiesysteem. Tevens verwijst dit
onderdeel naar de (nieuwe) bijlage
C40. Deze bijlage bevat een uittreksel
uit de relevante hoofdstukken van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen inzake de wer-
king van het Schengen-informatiesys-
teem (SIS).
A4/4.3.2.1 Alhier is in de tekst opgeno-
men dat een opgelegde onvoorwaar-
delijke geldboete eveneens grond kan
opleveren tot weigering van de eerste
toelating.
A4/4.2.1 Alhier is nu een passage opge-
nomen inzake de gevallen van gezins-
hereniging en gezinsvorming als
bedoeld in Hoofdstuk B1; een inkomen
ingevolge de Werkloosheidswet kan
als duurzaam worden beschouwd
indien hierover nog minimaal een jaar
kan worden beschikt.
A4/5.1 De procedure inzake de afgifte
van een machtiging tot voorlopig ver-
blijf is verduidelijkt voor wat betreft de
termijnen gedurende welke de vreem-
deling van de machtiging gebruik kan
maken. 
A4/5.3. De termijn voor aanmelding
met het oog op langdurig verblijf is in

overeenstemming gebracht met het
bepaalde in art. 66 Vb (drie dagen).
Voorts zijn thans duidelijk aangegeven
de gevallen waarin ondanks het bezit
van een geldige machtiging tot voorlo-
pig verblijf, de vergunning tot verblijf
toch nog kan worden geweigerd.
A4/6.1.2.4 Dit onderdeel dat betrek-
king heeft op het vragen van gegevens
aan de vreemdeling, is aangevuld met
een verwijzing naar art. 4:5 Awb.
Laatstgenoemd artikel biedt de korps-
chef de mogelijkheid aanvrager te ver-
zoeken voor een vertaling van de voor
de beoordeling van de aanvraag rele-
vante bescheiden te willen zorgdra-
gen.
A4/6.10.1 De procedure rondom de
vergunning tot verblijf voor houders
van een geldige machtiging tot voorlo-
pig verblijf is op een aantal punten
verduidelijkt (zie ook de opmerking bij
A4/5.3). Voorts is hier thans opgeno-
men de toezegging gedaan aan de
Tweede Kamer bij de behandeling van
de Koppelingswet, dat aanvragen om
een vergunning tot verblijf voor
gezinshereniging met voorrang te
behandelen indien het houders van
een geldige machtiging tot voorlopg
verblijf betreft.
A4/6.17 Het onderdeel waarin de ver-
gunning tot verblijf wordt behandeld
is aangevuld met een onderdeel dat
gaat over de toepassing van de zoge-
naamde driejarentermijn. Het betreft
de verwerking van de TBV’s 1996/12 en
1997/2.
A5 Toezicht
A5/4.3.3 Aan dit onderdeel is een pas-
sage toegevoegd waaruit duidelijk
blijkt dat een houder van een W-docu-
ment geen visumvrije binnenkomst op
het Schengengrondgebied geniet en
evenmin aanspraak kan maken op het
zogenaamde circulatierecht.
A5/4.3.4 Dit onderdeel heeft enige wij-
ziging ondergaan; ter verduidelijking is
afzonderlijk aangegeven wat geldt
voor houders van verblijfsdocumenten
afgegeven door de Schengenstaten.
Tevens is een verwijzing gemaakt naar
artikel 21 van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst; de
tekst hiervan is in de (nieuwe) bijlage
C39 is opgenomen.
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A6 Uitzetting
A6/4.2.2 De tekst van dit onderdeel is
ingrijpend gewijzigd als gevolg van
nieuwe beleidsregels met betrekking
tot vertrektermijnen. Met name wordt
nu limitatief opgesomd in welke situ-
aties een 24-uurs vertrektermijn mag
worden gegeven. Daarnaast is opgeno-
men dat in zaken waar geen 24-uurs
vertrektermijn wordt gegeven, het
indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift het vertrek opschort tot nader
bericht van de IND.
Deel B Bijzonder deel
B1 Gezinshereniging en gezinsvorming
B1/1.3. De huidige tekst is voor wat
betreft de klemmende redenen van
humanitaire aard, aangepast aan de
eerder bij TBV 1996/9 gewijzigde rege-
ling.
B1/1.2.3.5 Met betrekking tot vrijstel-
ling van het middelenvereiste is ten
aanzien van kinderen uit een-ouderge-
zinnen thans duidelijk aangegeven dat
de toepassing van deze regel is
beperkt tot kinderen aan wie verblijf is
toegestaan op grond van artikel 9-10
Vw. c.q. tot kinderen die de Neder-
landse nationaliteit bezitten.
B1/5.1 De omschrijving van de situatie
in welke gevallen kinderen niet langer
feitelijk tot het gezin behoren, is ver-
duidelijkt. De bewijslast om aante
tonen dat de feitelijke gezinsband tus-
sen ouder en kind niet is verbroken,
rust op de in Nederland verblijvende
ouder die toelating voor het kind
vraagt. Deze ouder zal tevens moeten
aantonen op welke wijze invulling is
gegeven aan de relatie tussen ouder
en kind in de periode van scheiding. Bij
deze laatste voorwaarde zal rekening
worden gehouden met bijzondere
omstandigheden die de band tussen
ouder en kind hebben bemoeilijkt,
zoals bij voorbeeld een oorlogssituatie.
B1/5.2.1.5 Hier is een kleine tekstuele
aanpassing gedaan; aldus wordt duide-
lijker dat de afwijkende regeling ook
van toepassing is op éénoudergezin-
nen en gezinnen waar tussen de beide
ouders geen wettig huwelijk bestaat.
B4 Europese Gemeenschap, EER en
Benelux
B4/2.3. Alhier is thans opgenomen dat
voor vreemdelingen die hun verblijfs-
recht ontlenen aan artikel 94 van het
Vreemdelingenbesluit, het legesbedrag
f 35 bedraagt.
B4/5.2.3 In dit onderdeel is een passage
opgenomen met betrekking tot de
leges verschuldigd voor een vergun-
ning tot vestiging. Het legesbedrag

van f 500.- voor een vergunning tot
vestiging geldt ook voor degenen die
hun verblijfsrecht ontlenen aan het
gemeenschapsrecht.
B7 Asielzoekers en Vluchtelingen
B7/10 In dit onderdeel (Verdere proce-
dure ten aanzien van niet-ingewilligde
asielaanvragen) is de tekst van 10.1.1
en 10.1.2 aanzienlijk gewijzigd met
betrekking tot vertrektermijnen. (zie
ook de toelichting bij A6/4.2.2.)
B7/17.1.1 Het gestelde onder a (gezins-
hereniging) is aangevuld met de
aanduiding dat ook voorkinderen of
pleegkinderen van een van de beide
echtgenoten voor gezinshereniging in
aanmerking komen. Voorwaarde is
uiteraard dat zij feitelijk tot het gezin
behoren.
Tussentijdse berichten
Vreeemdelingencirculaire
TBV’s die vervallen omdat zij zijn ver-
werkt in Aanvulling 17:
TBV 1996/12 Driejarentermijn; ver-
werkt in A4
TBV 1997/2 Driejarentermijn; verwerkt
in A4
Deel C Bijlagen
C7 De naam Zaire is thans vervangen
door de omschrijving: Democratische
Republiek Congo
C39 Tekst van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen (excerpt: Titel I
en Titel II, Hoofdstuk 1t/m7) 
C40 Tekst van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen (excerpt: Titel
IV, Hoofdstuk 1 t/m 3)
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