
 ISTE TER IE VU JUSTITIE Opbercen achter Deel C, Vc. 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

nr. 3631/~-2296-~-27j TVG 

onderwerp: toepassing 
vreemdelingenvoorschriften 
t.a.v. Britse onderdanen. 

Aan de heren Procureurs-Generaal, 
fgd.Directeuren van Politie; 
de heren hoofden van plaatselijke politie; 
de heer Conmandant der Xoninklijke 

Piarechaussee ; 
het ITinisterie van Financiën 
(~irectie Douane en Verbliuiksbelastingen) 

's-Gravenhage, l 1  september 1973 

In verband met in de praktijk op dit punt gerezen vragen deel 

ik u het volgende mede. 

In artikel 19, eerste lid, onder 2 ei1 b, W wordt het hoofd 

van plaatselijke politie de bevoegdheid gegeven tot het verlenen 

van een vergunning tot verblijf aan bepaalde categorieën vreemde- 

lingen "die de nationaliteit bezitten van een in Europa gelegen 

land". Voor wat Britse onderdanen betreft dient deze bepaling aldus 

te ~rorden verstaan dat deze alleen geldt voor diegenen die het 

"right of abode in the United KingdomT1 bezitten. U zie in dit 

verband de aaiischri jvingen van 5 december 1972, en 16 januari 1973, 
nr. 3631/~-2296-A-262/264 TVG. Aangezien deze vreemdelingen - voor 
zover zij behoren tot één-der categorieën genoemd in art. 19, eerste 

lid, onder 2 en d, W - voor de toepassing van de vreemdelingenvoor- 
schriften tevens als begunstigd EEG-onderdaan dienen te worden be- 

schouwd, is het hoofd van plaatselijke politie reeds op grond van 

het bepaalde in art. 19, eerste lid, onder 2, W bevoegd hun een 
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vergmaning tot verblijf te verlenen. 

Het vorenstaande houdt onderneer in dat het hoofd van plaatse- 

lijke politie = bevoegd is tot het zelfstandig verlenen van vergun- 
ningen tot verblijf aan houders vaii Britse paspoorten (~ritish 

subjects) afgegeven in Hong-kong of elders buiten Europa, tenzij 

ook deze paspoorten van een vermelding omtrent het right of abode 

mochten zijn voorzien. 

Deze aanschrijving ware voorlopig op te bergen achter Deel C 

van de Vreendelingencirculaire; in Deel G, onder 5, Vc ware een 
verwijzing naar dit rondschrijven aan' te brengen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

Eet Hoofd van de Roofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbetralring, 


