
HIKISTi.:KIE VAN JUSTm'E
Hoofdafdellng Vreea-.dellngenzakcn en Grensbewaking

nr. AJZ 1554/E-655-A-278. '8-GraTe"A..-ee, 15 aaart 1974,

Aan de heren ProcurourB-Ger. era. ?. !.
fgd. nircctr.uren van Foli-i-i
de heren hoofden van pla. a-, ?. *li^'n:a Fslitie;
de heer Cocaar. dan-t der Y. o-. i r. :<l i's<s
Marechau58(le»
het HiniBterie Tan Fln&r.cie-.
(Directie Douane en Terbrultsbelaatlngeii)..

0
TBEEHDELINGENCIRCULATRE

tvlntlgste vijzlging.

Hlerbij doe ik u toekomen een aan-ta: vljzigir. ssbladen,
vaarln verwerkt is de 20e vijz. tglng Tan 1'.. Tr. ss.ie-. i.sg. nclr-
culaire (vas-tgesteld op 15 maart 1974, r. r. A.-Z 155<, 2-6?;-A-
278).

Hierbij vorden de bevoegdheden TS". ie hcofdea vaa

plaa-tselijke polltie voor vat betreft he^ Tsrler. e-. Tan ver-

gnnningen -tot verblijf nitgebreld aet e;r. a. ar. tal TS." de ir.

bljgaande beschlkking tot vijziging var. a;'t. 1$ 77 eenoesie
oategorieen (22e vijz. VV. ). De nlet-Tis'-3;llc'-. tig" ocgehuude
Trouwelijke verknemers die onderdaan ii;- TS-. ec-, lc Suropa
gelegen land zljn thans gerangachikt or. ier d" le^t-r c -tervijl
de gezinsleden van de mannelijke verb-.er'rs zi;-. c=schreven
onder de letter d. De 'bevoegdheid tot he-. Terle-. e-. van een

Tergunnlng tot verllijf aan gezinsleden -,-»-. tuite'. lar. dse
vertai emere is uitgebreid tot de geslr.sleie-. Ta~. c-. isrdar.en

Tan de vervlngalanden. Zulks houdt In dai lioor v. e-; hsofd

van plaatselljke politic ook aan gezins:eier. va--. Karo'Aaanse

of Tunesische verknemers een ver^ujmir. * t; .: vert^i.;;' ksn.

vorden verleend indlen de letrokkener. fcer. s. arts !i;r. gekoaen
lender in het bezit te zljn van de vereis-. e aac-. ti. i-'.g tot
voorloplg verblijf en nochtans wordt vsl.iaar. aar. de Toorwaar-

den TOOT gczinsherenigip. g (vgl. het {;es-. eli. e 1-. i-el G-4,
Hoofdatuk III, onder p'jn-t B, van de Treeri-lir. ge-. circulaire ).
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Ten aan'. ien van on'lordanen var, de V'>renlfdp ;, t;iten

van /nr'rU'. a en van de zg-. emlgr.-itifl.ini-n zlj nor hf-t

volgcnde opfei'-rkt. nr bevoe,-;dhe id tot t:st verl.ir. e-; van
een verfc-unnlnff tot verblljf aan d-ze ca'. egorir vrseT.de-
lin^en kon tot nu toe - voor vat kctrtft de hoofden van

plaateelljke politle in .-. cc-.ecnten net. f-e-.eentepolitle -
vorden onUcend aan hct gestelde In T. !;R rondschri jven

van 4 ;)uli 1975, nr. 1554/1-65; TyC-A ?70. Door de onderha-
vlge vtjztglnK van art. 19 VV zijn thans ten aanzlcn van
de hierbedoel'le vreemdel Inren .ille hoofden van plaatselijke
politic bevoepd tot bet verlo-f-; van epn vcT(?unnlntT tot
verblijf echter met dien verstande - zoals de tekst ook
aangceft - dat deze bevoe»:dt;eld is bepcrkt tot de nannelijke
verknei-. ers (met lnbe,:rlp van de evcntuele gezinsleden)
en de onschuvde vrouweli. ike verknem"rs. I!et gestelde onder
punt 1 in mljn rondschrijven van .1 juli 1975 dient met
ingar.f van 1 ir.ei 1974 als vervallen te warden beschouwd. In
verband met de inwerkingtredlng van mijn beschikking tot

vijziplne van art. 19. eerste lid, TV op eelljke datum zij
ten aanzien van onderdanen van de Verenigde Staten van
Amerika en van de zg. emigratielanden nog het volgende ver-
neld. Op verzoeken on een vereunning tot verblijf, v<5tfr
deze datum ingediend bij de hoofden van plaatselijke politie
In gemeenten met gemeentepoUtie, kan door deze hoofden
van plaatselijke politie nog worden beslist op grond van
het gestelde in nijn circulaire van 4 juli 1975. Verzoeken
om een vergunnlng tot verblljf ingediend nil 1 mei 1974
dienen ter beslisslne aan het Kinisterle van Justitie te
vorden voorgelegd indien blijkt dat de verzoeker nlet be-
hoort tot de categorie van vreemdelingen genoemd in art. 19,
eerste lid, onder ^, VV.

De teks-t van de Yreemdelingencirculalre is aan de ge-

vijzlgde situatie aangepast. Van deze gelei;enheid is tevens
gebrulk gemaakt enkele wljzigingen in de tekst aan te brenger.
die het gevolg zijn van de toetreding van Benemarken,
Groot-Brittannie en lerland tot de E. E. G.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de S-taatssecretaris,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdellngenzaken en Grensbewaking,

Fraaij
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y?rvljd^r<Ti:

Deel . ' tlz. R-?5/2'>a

3eel C olz. C-25b/26

Peel C tsl7,. C-26g

Peel C blz. C-57/58

Deel G-4 blz. G-4-9/10

Beel G-4 blz.G-4-13/14

Ir. voc'^n :

wl C

:"'.! C

F. eel C

blz. c-2;i/2c.a

llz. C-?';b/?6

blz. C-26g

Beel C llz. C-2'', h/C-26i

Leel C blz. C-57/58

S°el C blz. C-5Sa

;eel G-4 llz. C-4-9/10

Seel R-4 biz. ", -4-15/14

peiicorrecties

Peel C blz. C-24 - Onder "bi^zor^ere categorieen"» eerste

zin-tweeie re^el - de woorden:"(zie art. 19,

onder c, ^, k en ^ VY)"
vljzlge". ir. : "(zie art. 19, or. der c, d, k, ^ en
t VY)"

onder ^b docrhalen: "Denesarken, lerland,

het Vere'. lg: r:onir.krijk van Groo-t-

Brl-ttannie, e.-- ?;oord-Ierland".

Deel C blz. C-26a -Doorhale-. ir. voetnoot: "Britse"

Peel C 'blz. C-28 - In Hoo'ds*.'-'-: XI, derde regel/'onder a-e^,

k of ^, V';" vijzigen in: "onder a-e, k,^

of r-u. VT"

Peel C blz. C-?2 - In Hoofds-:'-';; XIII, eerste alinea, laatste

refiel r. a: "c'-. ier e-j'; ir. voegen; "of t"

peel G-4 blz, G-4~5- onder p'j. r. t, t. doorhs. lent "Deneaarken, .

lerland, het Yerenig-a Koninkrijk van Groot-

Brittannie e". S. oord-lerland".


