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09.10.1966
Aanbiedingsbrief bij de Vreemdelingencirculaire
A-i
Algemeen
02.11.1970 (Vc 66, deel A)
Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf
in Nederland
21.05.1971 (Vc 66, deel A)
Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf
in Nederland
26.04.1972 (Vc 66, deel A)
Vademecum voor buitenlandse werknemers
02.06.1976 (Vc 66, deel A)
Wijziging benaming hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking
31.01.1977 (Vc 66)
Aanwijzing hoofd van de hoofdafdeling Toezicht Vreemdelingen en
Grensbewaking e.a.
09.11.1978 (Vc 66)
Verhuizing
28.05.1979 (Vc 66, deel A)
Folders betreffende wenken voor vreemdelingen met het oog op verblijf
in Nederland
26.06.1979 (Vc 66, deel A, na 09.11.1978)
Wijziging beleid ter anticipatie op persbericht aangaande het verschijnen
van een notitie inzake het vreemdelingenbeleid
11.07.1979 (Vc 66, deel A, na 26.06.1979)
Opgave huidige personele bezetting van de directie Vreemdelingenzaken
11.07.1979 (Vc 66)
Opgave van de namen en doorkiesnummers van de medewerkers van de
directie Vreemdelingenzaken
09.05.1980 (Vc 66, deel A)
Aanwijzing hoofd van de afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht
Uitvoering, tevens plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling Toezicht
Vreemdelingen en Grensbewaking e.a.
10.09.1980 (Vc 66, deel A)
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet
26.02.1981 (Vc 66)
Opgave van de namen, functies, kamer- en toestelnummers van de
medewerkers van de directie Vreemdelingenzaken
12.01.1982 (Vc 66, deel A)
Opgave van de huidige personele bezetting van de directie
Vreemdelingenzaken
- rectificatie op 12.01.1982
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Deel B
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Grensbewaking
Hoofdstuk I
Algemeen
Hoofdstuk II
Aanwijzing van de ambtenaren, belast met de
grensbewaking: bevoegdheden van die ambtenaren
Hoofdstuk III
Wijze van uitoefening van de grensbewakingstaak
Hoofdstuk IV
Doorlaatposten
Hoofdstuk V
Verplichtingen waaraan personen bij grensoverschrijding zijn
onderworpen
Hoofdstuk VI
Personencontrole in de kanaalzone Gent-Terneuzen
Hoofdstuk VII Het stellen van aantekeningen in documenten voor
grensoverschrijding
Hoofdstuk VIII Het kleine grensverkeer
Hoofdstuk IX
Uitvoering van het Nederlands-Duitse Grensverdrag en van het
Eems-Dollardverdrag
Bijlage BI
Tekst van - en commentaar op - enige artikelen van de op 30 mei
1958 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens
de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van de
gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan
de Nederlands-Duitse grens (Trb. 1958,81)
Samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee te Terneuzen
Bijlage B2
en het Waterschoutsambt te Gent met betrekking tot de uitvoering
van de personencontrole op opvarenden van zeeschepen die de
kanaalzone Gent-Terneuzen bevaren
Bijlage B3
Tekst van en commentaar op de bepalingen van de op 3 juni 1960
te Bonn gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine
grensverkeer (Trb. 1960, 162)
- Annex behorende bij Bijlage B3 bij de Vreemdelingencirculaire:
Lijst van Nederlandse en Duitse gemeenten die ingevolge het
bepaalde in artikel 2 van de Overeenkomst van 3 juni 1960 tussen
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine
grensverkeer, tot het grensgebied behoren
Bijlage B3-a

Bijlage B3-b
~..
Bijlage B3-c

Bijlage B4

Model-beschikking tot het weigeren om een document voor het
kleine grensverkeer te verlenen, of de geldigheidsduur ervan te
verlengen
Model-beschikking tot het verlenen, of het verlengen van de
geldigheidsduur, van een document voor het kleine grensverkeer
onder van de aanvraag afwijkende beperkingen
Model-beschikking tot intrekking van een document voor het
kleine grensverkeer
Uitvoering van het Nederlands-Duitse grensverdrag en van het
Eems-Dollardverdrag

II

B-l
B-2
B-3
B-5/6
B-7
B-15
B-16
B-22
B-25

Bl-l

B2-1

B3-1

B4-1
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Toelating
Hoofdstuk I
Het begrip toelating
Hoofdstuk II
Het hebben van toegang tot Nederland
Hoofdstuk III
Documenten voor grensoverschrijding
Hoofdstuk IV
Het weigeren van toegang
Hoofdstuk V
Faciliteiten voor gezagvoerders en bemanningsleden van zeeschepen,
alsmede voor transitpassagiers van vliegtuigen of zeeschepen
Hoofdstuk VI
Verblijf gedurende de zogeheten 'vrije termijn'
Hoofdstuk Vla De machtiging tot voorlopig verblijf (m.v.v.)
Hoofdstuk VII Karakter van de vergunning tot verblijf
Hoofdstuk VIII Het indien van een verzoek om een vergunning tot verblijf
Hoofdstuk IX
Bevoegdheid tot het verlenen der vergunning tot verblijf
A. Bevoegdheid van het hoofd van plaatselijke politie tot het
verlenen van vergunningen tot verblijf (art. 11 Vwen 19 VV)
B. Vereisten voor toelating
Hoofdstuk X
Gedragslijn indien niet aanstonds op het verzoek om een vergunning
tot verblijf kan worden beslist
Hoofdstuk XI
Het verlenen van de vergunning tot verblijf door het hoofd van
plaatselijke politie
Hoofdstuk XII Geldigheidsduur der vergunning tot verblijf
Hoofdstuk XIII Het verlenen van een vergunning tot verblijf onder beperkingen
Hoofdstuk XIV Het verbinden van voorschriften aan de vergunning
Hoofdstuk XV Het weigeren van een vergunning tot verblijf door het hoofd van
plaatselijke politie
Hoofdstuk XVI Gedragslijn indien de beslissing tot het verlenen of weigeren der
vergunning tot verblijf bij de Minister van Justitie berust
Hoofdstuk XVII Het indienen van een verzoek om het verlengen van de
geldigheidsduur van een verleende vergunning tot verblijf
Hoofdstuk XVIII Bevoegdheid tot het verlengen
Hoofdstuk XIX Verlenging door het hoofd van plaatselijke politie
Hoofdstuk XX Duur waarvoor de vergunning tot verblijf kan worden verlengd
Hoofdstuk XXI Het weigeren van verlenging door het hoofd van plaatselijke politie
Hoofdstuk XXII Gedragslijn indien niet aanstonds door het hoofd van de plaatselijke
politie op het verzoek om verlenging kan worden beslist
Hoofdstuk XXIII Gedragslijn indien de beslissing op het verzoek om verlenging bij
de Minister van Justitie berust
Hoofdstuk XXIV Wijziging van beperkingen of voorschriften
Hoofdstuk XXV Gronden voor intrekking van een vergunning tot verblijf
Hoofdstuk XXVI Bevoegdheid tot het intrekken van vergunningen tot verblijf
Hoofdstuk XXVIITeruggave van waarborgsommen
Hoofdstuk XXVIIIVreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van rechtswege
houder van een vergunning tot verblijf zijn
Hoofdstuk XXIX Karakter der vergunning tot vestiging
Hoofdstuk XXX Het verlenen of weigeren van een vergunning tot vestiging
Hoofdstuk XXXI Het intrekken van een vergunning tot vestiging
Hoofdstuk XXXIIHet vervallen van een vergunning tot vestiging
Hoofdstuk XXXIIIVreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van rechtswege
houder van een vergunning tot vestiging zijn
Hoofdstuk xxxNvreemdelingen aan wie krachtens art. 10 tweede lid VW is
toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven
Bijzonderheden omtrent documenten voor grensoverschrijding
Bijlage Cl
22.08.1977 (Vc 66, deel C, Bijlage Cl)
Onderdanen van Rhodesië in het bezit van Britse concessionary passports
01.11.1977 (Vc 66, deel C, Bijlage Cl, na 22.08.1977)
Fantasiepaspoorten
20.03.1978 (Vc 66, deel C, Bijlage Cl)
Erkenning Spaanse identiteitskaart

III

C-l
C-1
C-7
C-9
C-10
C-13
C-18
C-18d
C-18e
C-22
C-24
C-25
C-27
C-28
C-31
C-32
C-32a
C-38
C-40
C-45/46
C-47
C-48
C-49
C-50
C-52
C-53
C-56
C-57a
C-61
C-64
C-68
C-70
C-70
C-74b
C-75
C-76
C-77
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28.08.1978 (Vc 66, deel C, Bijlage Cl, na 01.11.1977)
Fantasiepaspoorten
Formulier voor het vragen van een bijzondere aanwijzing met
Bijlage C2
betrekking tot het bijgaande verzoek om een vergunning tot verblijf
Model van een voorstel tot het verlenen of het weigeren van een
Bijlage C3
vergunning tot verblijf
Bijlage C4
Model van een formulier houdende inlichtingen in verband met een
aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf
Bijlage C5
Model van een voorstel tot intrekking van de vergunning tot
verblijf/vestiging dan wel de weigering van de verlenging van de
geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
Bijlage C6
Model van een antecedentenverklaring
BijlageC7-a
Model voor een beschikking tot het verlenen, of het verlengen van
de geldigheidsduur, van een vergunning tot verblijf voor een kortere
duur dan de gevraagde
Bijlage C7-b
Model voor een beschikking tot het verlenen van een vergunning
tot verblijf voor een ander doel dan het gevraagde
Bijlage C7-c
Model van een beschikking tot het verlenen van een vergunning
tot verblijf, waaraan een voorschrift tot het stellen van zekerheid
is verbonden
Bijlage C7-dl
Modelbeschikking: weigering vergunning tot verblijf
Machtiging tot voorlopig verblijf-plicht verzuimd; de vreemdeling behoort tot een
categorie waarbij ontheffing van het machtiging tot voorlopig verblijf-vereiste
mogelijk is, maar toont niet dadelijk bij aanvraag van de vergunning tot verblijf aan
dat hij overigens aan de vereisten voor toelating voldoet
Bijlage C7-d2 Modelbeschikking: weigering vergunning tot verblijf
Machtiging tot voorlopig verblijf-plicht verzuimd; de vreemdeling behoort niet tot een
categorie waarbij ontheffing van het machtiging tot voorlopig verblijf-vereiste
mogelijk is (geen werknemer; zie hiervoor Bijlage C7-d (3-6)
Bijlage C7-d3 Modelbeschikking: weigering vergunning tot verblijf
Werknemer; binnenkomst zonder voorafgaande toestemming/machtiging tot voorlopig
verblijf; nog geen tewerkstellingsvergunning verleend
Bijlage C7-d4 Modelbeschikking: weigering vergunning tot verblijf
Werknemer; binnenkomst zonder voorafgaande toestemming/machtiging tot voorlopig
verblijf; normale tewerkstellingsvergunning verleend
Bijlage C7-d5 Modelbeschikking
Vreemdeling verzoekt om toelating in het kader van gezinshereniging, als
(huwelijks)partner en mede voor het verrichten van arbeid gedurende dat verblijf;
binnenkomst zonder machtiging tot voorlopig verblijf; hangende het verzoek om een
vergunning tot verblijf is een tewerkstellingsvergunning verleend; de vreemdeling
blijkt niet te voldoen aan de vereisten voor toelating in het kader van
gezinshereniging/als (huwelijks)partner
Bijlage C7-d6 Modelbeschikking: weigering vergunning tot verblijf
Werknemer in het bezit van een verklaring in de zin van artikel 3 van de Wet Arbeid
Buitenlandse Werknemers; machtiging tot voorlopig verblijf-plicht verzuimd
Bijlage C7-e
Model van een beschikking tot intrekking van een vergunning tot
verblijf
Bijlage C8
Model van een garantverklaring
Bijstand aan vreemdelingen
Bijlage C9
C9-l
A. De Algemene Bijstandwet
C9-4
B. De Rijksbijdrage regeling vreemdelingen
C9-14
C. Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand
D. Overeenkomst, op 7 maart 1911 te Oslo gesloten tussen
Nederland en Noorwegen, betreffende de aan schipbreukelingen
te verlenen onderstand
C9-22
17.03.1971 (Vc 66, deel C, Bijlage C9)
Intrekking Rijksbijdrageregeling
Rentetabel
Bijlage ClO
Bijlage Cli
Formulier voor het invullen van de kasstaat van ontvangen en
terugbetaalde gelden terzake van waarborgsommen

IV

Bijlage C11-a

Bijlage C12
Bijlage C13
Bijlage Cl4

Bijlage Cl5

Bijlage Cl6
Bijlage Cl7
Bijlage Cl8
Bijlage Cl9
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Formulier geleidebrief inzake advisering, toezending correspondentie
en beslissing op een aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf I
aanvraag vergunning tot verblijf uit buitenland
Formulier voor toezending aanvraag machtiging tot voorlopig
verblijf met het verzoek om inlichtingen en advies
Formulier voor het meedelen van geen bezwaar tegen de afgifte van
een machtiging tot voorlopig verblijf
Formulier voor het meedelen van bezwaar tegen de afgifte van een
machtiging tot voorlopig verblijf I het aanvragen van nadere
informatie omtrent de gevraagde machtiging tot voorloig verblijf
Formulier voor het aanvragen van informatie omtrent het verlenen
van een arbeidsvergunning in het kader van een aanvraag om
machtiging tot voorlopig verblijf
Ambtsgebieden van de Inspecteurs van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid
Modelverklaring verblijf onder beperkingen
Inlegvel bij een vergunning tot vestiging
Modelbeschikking strekkende tot afwijzing van een verzoek om
een vergunning tot verblijf
21.08.1972 (Vc 66, deel C)
Verlenen van vergunning tot vestiging
04.07.1973 (Vc 66, deel C)
Verlenen van vergunning tot vestiging
04.07.1973 (Vc 66, deel C)
Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie
04.07.1973 nieuwe tekst (Vc 66, deel C)
Verlening van verdergaande bevoegdheden aan hoofden van plaatselijke politie
11.09.1973 (Vc 66, deel C)
Toepassing vreemdelingenvoorschriften t.a.v. Britse onderdanen
20.02.1975 (Vc 66, deel C)
Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld in bijlage 5a VV
datum onbekend (Vc 66, deel C, na 20.02.1975)
Visumplicht Pakistan
01.03.1975 (Vc 66, deel C)
Het heffen van waarborgsommen
07.07.1975 (Vc 66, deel C, na 01.03.1975)
Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid
07.07.1975 nieuwe tekst (Vc 66, deel C, na 01.03.1975)
Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid
24.02.1976 (Vc 66, deel C, na 01.03.1975)
Terugbetaling waarborgsommen aan Turkse werknemers
01.12.1977 (Vc 66, deel C, na 24.02.1976)
Europees verdrag betreffende sociale en medische bijstand
17.12.1977 met bijlage (Vc 66, deel C, na 01.12.1977)
Wijziging art. 47 Vb en enkele wijzigingen in het VV
23.05.1978 (Vc 66, deel C, na 24.02.1976
Vervallen van rechtswege van vergunning tot vestiging
29.06.1978 (Vc 66, deel C, na 17.12.1977)
Informatie omtrent het vreemdelingenbeleid
30.11.1978 (Vc 66, deel C, na 29.06.1978)
Vergunning tot vestiging
09.01.1979 (Vc 66, deel C)
Australisch Certificate of Identity en Document of Identity
25.06.1979 met bijlage (Vc 66, deel C, na 09.01.1979)
Verstrekken van inlegvel bij uitreiking van een document als bedoeld bijlage 5a VV
06.12.1979 met bijlagen (Vc 66, deel C, na 09.01.1979)
Bijstand vreemdelingen

- circulaire

staatssecretaris ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
- Bijlage A: Verblijfstitels

- Bijlage B: Vluchtelingen en asielgerechtigden

V

Werk

'--'

- Bijlage C: Enkele wetsartikelen over de garantverklaringen
- Bijlage D: Instanties die deskundige adviezen kunnen verstrekken
- Bijlage E: Aanschrijving d.d. 06.12.1979 staatssecretaris van Justitie inzake bijstand aan
vreemdelingen.
09.01.1980 (Vc 66, deel C)
32ewijziging Vreemdelingencirculaire
10.06.1980 (Vc 66, deel C, na 09.01.1980)
Binnenkomst en/of verblijf zonder m.v.v.
02.09.1980 met bijlagen model-beschikkingen (Vc 66, deel C, na 10.06.1980)
Verzoeken om een vergunning tot verblijf, niet in persoon ingediend
01.10.1980 met bijlage (Vc 66, deel C, na 06.12.1979)
Bijstand aan vreemdelingen
31.03.1981 (Vc 66, deel C, na 01.10.1980)
Verlening van vergunningen tot verblijf, onder garantstelling, voor het ondergaan van
medische behandeling hier te lande
31.07.1981 (Vc 66, deel C, na 31.03.1981)
Wijziging vreemdelingenvoorschriften
28.10.1981 (Vc 66, deel C, na 31.07.1981)
Wijziging art. 24a Voorschrift Vreemdelingen
02.09.1982 met bijlage (Vc 66, deel C)
Restitutie van garantiesommen en teruggave van retourpassagebiljetten via diplomatieke
weg

"--

VI

pagina

Deel D

\

'-"

'-

Toezicht
D-1
Hoofdstuk I
Algemeen
Hoofdstuk II
Aanwijzing van de ambtenaren, belast met het toezicht op
D-2
vreemdelingen; bevoegdheden van deze ambtenaren
D-5
Hoofdstuk III
Identificatieplicht
Hoofdstuk IV
D-20
Aangifte van vermissing enz. van documenten
Hoofdstuk V
Verplichting tot het kennisgeven van verandering van woon- of
D-22
verblijfplaats binnen Nederland en van vertrek naar het buitenland
D-28
Hoofdstuk VI
Verplichting tot het verstrekken van gegevens
Hoofdstuk VII Het verlenen van medewerking aan het vastleggen van gegevens
D-39
met het oog op identificatie
D-41
Hoofdstuk VIII Verplichtingen tot aanmelding
Hoofdstuk IX
D-49
Het beperken van de vrijheid van beweging
Hoofdstuk X
Het ophouden van de vreemdeling op een plaats, bestemd voor
verhoor
D-51
D-56
Hoofdstuk XI
Het stellen van aantekeningen in reis- en identiteitspapieren
D-60
Hoofdstuk XII Het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en identiteitspapieren
D-63
Hoofdstuk XIII Ongewenstverklaring
Kennisgeving van adresverandering binnen de gemeente, van
Bijlage Dl
verandering van woon- of verblijfplaats of van vertrek naar het
buitenland
Bijlage D2
Mededeling omtrent verandering van woon- of verblijfplaats binnen
Nederland
Verzoek om inlichtingen betreffende een vreemdeling die van woonBijlage D3
of verblijfplaats binnen Nederland is veranderd
Model Vreemdelingenverwijskaart
Model Vreemdelingenregistratiekaart
18.06.1969 met bijlagen (Vc 66, deel D)
Toezicht op vreemdelingen
- Verslagformulier gehouden controles op vreemdelingen
- Beknopte handleiding bij de uitoefening van controle op vreemdelingen
20.04.1970 (Vc 66, deel D, na 18.06.1969)
Aanbrengen verwijzing op pagina D-9 onder e
12.06.1972 met bijlagen (Vc 66, deel D)
Knoeierijen met paspoorten en andere identiteitspapieren
30.06.1972 (Vc 66, deel D, na 20.04.1970)
Aanbrengen verwijzing in derde alinea Hoofdstuk I
03.11.1972 VERTROUWELIJK (Vc 66, deel D, na 30.06.1972)
Verscherpt toezicht i.v.m. terroristische activiteiten
10.03.1973 (Ve 66, deel D, na 03.11.1972)
Zigeuners
16.07.1974 met bijlage (Vc 66, deel D, na 10.03.1973)
Zigeuners
10.11.1977 met folders (Vc 66, deel D)
Kennisgeving van een ongewenstverklaring ex art. 21 van de Vreemdelingenwet
21.07.1978 (Vc 66, deel D, na 10.11.1977)
Het verstrekken van inlichtingen aan diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen
hier te lande
09.01.1979 (Vc 66, deel D)
Plaatsen van aantekening in reisdocumenten van vreemdelingen
30.01.1981 (Vc 66, deel D, na 09.01.1979)
Art. 19,4 Vw
16.03.1981 (Vc 66, deel D, na 30.01.1981)
Art. 19,4 Vw

VII
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Deel E

'-'

'--

Uitzetting en bewaring
Hoofdstuk I
Inleiding
Hoofdstuk 11
Het begrip uitzetting
Hoofdstuk 111 Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking komen
Hoofdstuk IV
Vreemdelingen wier uitzetting niet mag plaats vinden of wier
uitzetting dient te worden opgeschort
Hoofdstuk V
Bevoegdheid tot uitzetting: last tot uitzetting
Hoofdstuk VI
Gevallen waarin geen last tot uitzetting vereist is
Hoofdstuk VII Samenwerking tussen de hoofden van plaatselijke politie met het
oog op verwijdering van vreemdelingen
Hoofdstuk VIII Gedragslijn indien de verwijdering om gezondheidsredenen niet
verantwoord is
Hoofdstuk IX
Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten voorgeleiding wegens
misdrijf hebben gevraagd. Uitlevering
Hoofdstuk X
Voorbereiding van de verwijdering
Hoofdstuk XI
Beoordeling van de vraag of een 'redelijke termijn' (art. 24 Vw)
moet worden gegund
Hoofdstuk XII Het inhouden van documenten; het stellen van aantekeningen in
identiteitspapieren
Hoofdstuk XIII Verwijdering van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in
Benelux-verband
A. Algemeen
B. Verwijdering van Belgische en Luxemburgse onderdanen
C. Verwijdering van vreemdelingen, die niet de Belgische of de
Luxemburgse nationaliteit bezitten
D. Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering
naar derde landen
E. Overname van personen van de Belgische (of Luxemburgse)
grensautoriteiten
Hoofdstuk XIV Overgave en overname van personen ingevolge overeenkomst met
de Bondsrepubliek Duitsland
A. Algemeen
B. Verwijdering van vreemdelingen naar Duitsland
C. Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering
naar derde landen
D. Overname van personen van de Duitse autoriteiten
Hoofdstuk XV Overname van personen op grond van het Nederlands-Duitse
Grensverdrag
Hoofdstuk XVI Verwijdering van vreemdelingen naar Frankrijk of Oostenrijk
Hoofdstuk XVII Verwijdering van vreemdelingen die per schip of vliegtuig zijn
binnengekomen
Hoofdstuk XVIII Toezending van het reispapier van de vreemdeling aan de
doorlaatpost van uitreis
Hoofdstuk XIX Informatie van de vreemdeling omtrent de reden van zijn
verwijdering
Hoofdstuk XX Bericht aan de Minister van Justitie omtrent verwijdering
Hoofdstuk XXI Voorlopige signalering aan de doorlaatposten
Hoofdstuk XXII Het binnentreden van woningen e.d.
Hoofdstuk XXIII Kosten van uitzetting
Hoofdstuk XXIV Gronden voor inbewaringstelling
Hoofdstuk XXV Het geven van een bevel tot bewaring
Hoofdstuk XXVIPlaats van tenuitvoerlegging; mededelingen aan derden
Hoofdstuk XXVI-A
Regiem waaraan de vreemdeling tijdens zijn bewaring is
onderworpen
Hoofdstuk XXVIIBeëindigingderbewaring
Hoofdstuk XXVIII
opheffing van het bevel tot bewaring
Hoofdstuk XXIX Ontslag uit het politiebureau of uit het huis van bewaring
Hoofdstuk XXX Beoordeling door de rechtbank

VIII

E-l
E-l
E-2
E-4
E-5a
E-9
E-ll
E-13
E-14
E-16
E-18
E-20
E-22
E-22
E-22
E-24
E-31
E-32
E-35
E-35
E-36
E-43
E-44
E-48
E-49
E-52

E-56
E-57
E-58
E-58
E-59
E-59
E-64
E-65a
E-67
E-69
E-70
E-72
E-72
E-74

Bijlage El

'-

Lijst van grensgemeenten, gelegen in de bewakingskringen van de Brigades der
Koninklijke Marechaussee
Bijlage E2
Plaatsen, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de
Nederlands-Belgische grens
Bijlage E3
Verklaring van terbeschikkingstelling
Bijlage E4
Opdracht tot overgave aan buitenlandse grensautoriteiten
Bijlage ES
Voorstel tot verwijdering van een vreemdeling
Bijlage E6
Tekst van de overeenkomst tussen de Benelux-landen en de Bondsrepubliek Duitsland
inzake het overnemen van personen aan de grens
Bijlage E7
Doorlaatposten, aangewezen voor de overgave en overname van personen aan de
Nederlands-Duitse grens
Bijlage E8
A. Tekst van de voornaamste bepalingen van de Benelux-overeenkomst met Frankrijk
inzake het overnemen van personen aan de gemeenschappelijke grens (Trb. 1964,90
en 122)
B. Tekst van de voornaamste bepalingen van de Benelux-overeenkomst met
Oostenrijk betreffende de overname van personen aan de grens (Trb. 1965,60)
Bijlage E9
Tekst van enkele bepalingen van het Verdrag betreffende de repatriëring van
schepelingen (Stb. I5l6)
Bijlage ElO
Bericht omtrent verwijdering (c.q. vertrek) van een vreemdeling;
advies omtrent signalering
Bijlage ElI
Bericht inzake verwijdering (c.q. vertrek) van een vreemdeling;
advies omtrent signalering
Bijlage E12
Declaratie van het hoofd van de plaatselijke politie wegens kosten
gemaakt ten behoeve van de verwijdering van een vreemdeling
Bijlage E13
Model Bevel tot bewaring
Bijlage E13a
Model Toelichting bevel tot bewaring
Bijlage E14
Verzoek om opneming van een in bewaring gestelde vreemdeling in het huis van
bewaring
Bijlage EIS
Opheffing van een bevel tot bewaring
Bijlage E16
Verzoek om een in het huis van bewaring opgenomen vreemdeling daaruit te ontslaan
Bijlage E17
Kennisgeving als bedoeld in artikel 87 van het Vreemdelingenbesluit
Bijlage E18
Veiligheidsrapporten (VERTROUWELIJK)
Bijlage E19
Last tot uitzetting
27.09.1972 (Vc 66, deel E)
Ingenomen gelden bij verwijdering van vreemdelingen
15.08.1974 (Vc 66, deel E, na 27.09.1972)
Verstrekken van gegevens omtrent vreemdelingen, die in een strafinrichting worden
opgenomen
03.03.1975 (Vc 66, deel E)
Gedetineerde vreemdelingen
05.06.1980 (Vc 66, deel E, na 03.03.1975)
Nieuwe modellen 'bevel tot bewaring'

IX
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Deel F

Rechtsmiddelen
Inleiding
Rechtsmiddelen
1. Beroep tegen beschikkingen klein grensverkeer
2. Herziening (art. 29-33 Vw)
3. De voornemenprocedure
4. Beroep op de administratieve rechter
5. Beroep op de burgerlijke rechter
6. Overig (veelal kort geding)
18.10.1976 (Vc 66, deel F)
Behandelingsduur herzieningsverzoeken
10.11.1976 (Vc 66, deel F)
Wijziging Vreemdelingenwet
21.03.1977 (Vc 66, deel F)
Procedures in kort geding
15.01.1982 (Vc 66, deel F, na 21.03.1977)
Artikel 38 Vreemdelingenwet

"-

'-

x

F-l
F-2
F-2
F-4
F-4
F-7
F-8
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Deel G

'-

"-"

Bijzondere categorieën
Algemeen
1. Onderdanen van de Lid-Saten van de E.E.G. en van de Benelux
Hoofdstuk I
In Benelux- en E.E.G.-verband gesloten overeenkomsten en
G-1
uitvoeringsregelingen daarvan
G-1-3
Hoofdstuk 1I
Het begrip begunstigde E.E.G.-onderdaan
Hoofdstuk III
Afwijkende bepalingen ten voordele van begunstigde E.E.G.onderdanen
G-1-7
A. Toelating
G-1-8
B. Toezicht
G-1-18
C. Uitzetting
G-1-21
D. Rechtsmiddelen
G-1-22
Hoofdstuk IV
Bijzondere regelen ten aanzien van werkzoekende E.E.G.-onderdanen G-1-23
Hoofdstuk V
Afwijkende bepalingen ten voordele van gewezen werknemers die
onderdaan van een Lid-Staat van de E.E.G. zijn
A. Voorwaarden waaronder gewezen werknemers en hun
G-1- 27
familieleden recht op voortgezet verblijf hebben
B. Toezicht
G-1-30
G-1-31
C. Uitzetting en rechtsmiddelen
Bijlage G1-a
Besluit van 15 juli 1969 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit
Not~ van toelichting
Bijlage G1-b
Verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking
tot ~et recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een LidSta~t na er een betrekking te hebben vervuld
05.12.1~72 (Vc 66, deel G, Bijlage G1-b)
Nieuwe E.E.G.-voorschriften
Bijlage G1-c
Besluit van 27 november 1972 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 615)
(vervolg) Nota van toelichting
Besluit van 28 mei 1974 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit
Bijlage G1-d
(vervolg) Nota van toelichting
Bijlage G1-e
Besluit van 10 februari 1976 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 66)
(vervolg 1) Nota van toelichting
(vervolg 2) Richtlijn van de Raad van 17 december 1974 (75/34/EEG) betreffende het
recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat
verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben
uitgeoefend
(vervolg 3) Richtlijn van de Raad van 17 december 1974 (75/35/EEG) houdende
uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie
van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van
verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de
openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die
het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat
uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend
Besluit van 24 november 1977 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 630)
Bijlage G1-f
(vervolg) Nota van toelichting
05.12.1972 (Vc 66, deel G-1)
Toelating Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië tot de Europese gemeenschappen
16.01.1973 (Vc 66, deel G-1, na 05.12.1972)
Toetreding Groot-Brittannië tot de Europese Gemeenschappen (status bewoners van
Gibraltar)
04.07.1974 (Vc 66, deel G-1, na 16.01.1973)
Nieuwe E.E.G.-voorschriften
16.12.1977 (Vc 66, deel G-1, na 04.07.1974)
E.E.G.-voorschriften
20.12.1977 (Vc 66, deel G-1, na 16.12.1977)
Wijziging van het Vreemdelingenbesluit ten behoeve van begunstigde E.E.G.-onderdanen
Bijlage bij circulaire d.d. 20.12.1977:
Model Mededeling weigering toegang tot Nederland
19.02.1981 (Vc 66)

XI

Wijziging vreemdelingenvoorschriften
19.02.1981 (Vc 66, deel G-1, na 20.12.1977)
Toetreding Griekenland tot de Europese Gemeenschappen
Bijlage bij aanschrijving d.d. 19.02.1981:
Uittreksel documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de
Europese Gemeenschappen
Bijlage bij aanschrijving d.d. 19.02.1981 (vervolg 1):
Besluit van 9 februari 1981 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit (Stb. 30)
Bijlage bij aanschrijving d.d. 19.02.1981 (vervolg 2):
Zesendertigste wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen
Nota van toelichting

'-

'-

2. Vluchtelingen en staatlozen
Hoofdstuk I
Algemeen
G-2-1
1. Verdragsvluchtelingen
G-2-2
2. Beroep op vluchtelingschap
G-2-3
3. Staatlozen
Hoofdstuk II
Verzoek om toegang tot Nederland
G-2-3
1. Beroep op vluchtelingschap overeenkomstig art. 6 lid 2 Vw
G-2-4
2. Weigering van de toegang tot Nederland
3. Het verlenen van toestemming om de beslissing op het verzoek
G-2-6
hier te lande af te wachten
Hoofdstuk III
Binnenslands aangetroffen vreemdelingen
G-2-11
1. Beroep op vluchtelingschap overeenkomstig art. 22 lid 2 Vw
G-2-11
2. Last tot uitzetting
3. Het verlenen van toestemming om de beslissing op het verzoek
G-2-12
hier te lande af te wachten
Hoofdstuk IV
Toelating als vluchteling; intrekking van een zodanige toelating
G-2-13
1. Toelating als vluchteling
G-2-16
2. Het intrekken van een toelating als vluchteling
Hoofdstuk V
Verdragsvluchtelingen
G-2-20
1. Het vluchtelingenverdrag
2. Vreemdelingen op wie het bepaalde in de art. 104 en 105 Vb
G-2-20
van toepassing is
G-2-22
3. Waarborgen, neergelegd in de art. 104 en 105 Vb
4. Gronden waarop verlenging van de geldigheidsduur van een
vergunning tot verblijf kan worden geweigerd of een zodanige
G-2-23
vergunning kan worden ingetrokken
5. Gedragslijn bij voorgenomen weigering van verlenging van de
geldigheidsduur, of intrekking, van een vergunning tot verblijf,
dan wel intrekking van een vergunning tot vestiging
G-2-23
Hoofdstuk VI
Staatlozen
G-2-25
Hoofdstuk VII Zeelieden-vluchtelingen
G-2-26
Hoofdstuk VIII Reisverkeer van vluchtelingen
G-2-27
Hoofdstuk IX
Verlenging van reisdocumenten en terugname van vluchtelingen
G-2-27
Bijlage G2-a
Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met
artikelsgewijze toelichting
Bijlage G2-b
Uittreksel uit de Nederlandse vertaling van de op 23 november 1957 te 's-Gravenhage
gesloten overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen
Bijlage G2-c
Reisverkeer van vluchtelingen
Bijlage G2-d
Verlenging van reisdocumenten en terugname van vluchtelingen
18.07.1973 (Vc 66, deel G-2)
Asielzoekers
21.02.1974 (Vc 66, deel G-2, na 18.07.1973)
Behandeling van asielaanvragen
Bijlage bij aanschrijving d.d. 21.02.1974:
Modelformulier Inlichtingen in verband met aanvrage om asiel
15.10.1974 (Vc 66, deel G-2, na 21.02.1974)
Toepassing art. 15 Vw
31.10.1975 (Vc 66, deel G-2, na 15.10.1974)
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Toepassing art. 15 Vw
14.12.1976 (Vc 66, deel G-2, na 21.02.1974)
Wijziging in behandeling asielaanvragen
07.11.1977 (Vc 66, deel G-2, na 14.12.1976)
Het stellen van aantekeningen inzake verzoeken om toelating als vluchteling en
vergunning tot verblijf

'-

3. Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen
A. Diplomatieke en consulaire ambtenaren als mede hun gezinsleden en personeel
G-3
B. Andere geprivilegieerde personen
G-3
Bijlage G3-a
Legitimatiebewijzen, afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken
16.05.1978 (Vc 66, deel G-3)
Identiteitskaart personeelsleden van het Europees Octrooibureau te
,s-Gravenhage/Rijswijk
24.06.1981 (Vc 66, deel G-3)
Identiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de Internationale
Thee Promotie Associatie (ITPA) te Rotterdam
06.07.1981 (Vc 66, deel G-3)
Identiteitskaart voor de personeelsleden en inwonende gezinsleden van de Internationale
Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek (ISNAR) te 's-Gravenhage
4. Buitenlandse
Hoofdstuk I

'--

werknemers en hun gezinsleden
Vreemdelingen op wie dit onderdeel van de circulaire van
G-4-1
toepassing is
Hoofdstuk II
G-4-2
Toelating en tewerkstelling
Hoofdstuk III
G-4-8
Regeling van het verblijf
Hoofdstuk IV
Gedragslijn bij vervullen van militaire dienstplicht, werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid, vertrek naar het buitenland, stakingen en
G-4-18b
ongeoorloofde tewerkstelling
Hoofdstuk V
Toezicht op en verwijdering van illegaal binnengekomen
arbeidskrachten
G-4-21
Hoofdstuk VI
Toezicht op de naleving van het bepaalde bij de artikelen 4 en 6,
tweede lid, van de Wet arbeid buitenlanders - samenwerking tussen
de betrokken diensten
G-4-25
Model
Proces-verbaal
Bijlage G4-b
Model Proces-verbaal van verhoor
Bijlage G4-c
Bijlage G4-d
Adressen van de gewestelijke hoofden van de Loontechnische Dienst
Aanwijzing opsporingsambtenaren (Stcrt. 1979,212)
Bijlage G4-e
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren naleving Wet arbeid buitenlandse
Bijlage G4-f
Werknemers (Stcrt. 1979,213)
11.12.1972 (Vc 66, deel G-4)
Beperking vergunning tot verblijf buitenlandse werknemers
17.03.1975 (Vc 66, deel G-4, na 11.12.1972)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
21.03.1975 (Vc 66, deel G-4, na 17.03.1975)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
27.03.1975 (Vc 66, deel G-4, na 21.03.1975)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
Bijlage 1.
Model Verklaring betreffende het tijdvak waarop de buitenlandse werknemer
bij de werkgever in dienst is geweest
Bijlage 2.
Model Verklaring betreffende de inhouding van loonbelasting sociale
verzekeringspremie
25.04.1975 (Vc 66, deel G-4, na 27.03.1975)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
30.05.1975 (Vc 66, deel G-4)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
Bijlage 1.
Lijst van instanties (volgt op 25.06.1975)
Bijlage 2.
Meertalige uitleg 'Regeling van het verblijf van illegale buitenlandse
werknemers'
25.06.1975 (Vc 66, deel G-4, na 30.05.1975)

XIII

Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
Bijlage
Lijst van instanties
25.06.1975 (Vc 66, deel G-4, na 30.05.1975 en A-289 Ha)
Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers
09.09.1975 (Vc 66, deel G-4, na 25.06.1975)
Regularisatie verblijf illegale buitenlandse werknemers
04.12.1975 (Vc 66, deel G-4, na 09.09.1975)
Regularisatie van illegale buitenlandse werknemers
26.04.1976 (Vc 66, deel G-4, na 04.12.1975)
Verstrekken van gegevens over de regularisatie van illegale buitenlandse werknemers
Bijlage
Opgaafformulier
20.03.1978 (Vc 66, deel G-4)
Zuidslavische arbeidskrachten uitgeleend door Zuidslavische uitleenbedrijven
25.04.1979 (Vc 66, deel G-4, na 20.03.1978)
Buitenlandse zeelieden
06.05.1980 (Vc 66, deel G-4, na 25.04.1979)
Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers
Bijlage 1. Model Bericht aan werkgever aan voorwaarden voldane aanvraag
Bijlage 2. Model Bericht aan werkgever niet aan voorwaarden voldane aanvraag
09.05.1980 (Vc 66, deel G-4, na 06.05.189)
Overgangsregeling illegale buitenlandse werknemers
25.07.1980 (Vc 66, deel G-4, na 06.05.1980)
Toelating van meerderjarige kinderen i.v.m. huisvestingssituatie
20.07.1981 (Vc 66, deel G-4, na 25.07.1980)
Geldigheid van huwelijken gesloten tussen vreemdelingen van Turkse nationaliteit /beroep
op gezingshereniging
31.07.1981 (Vc 66, deel G-4, na 20.07.1981)
Wijziging Vreemdelingenvoorschriften
5. Vreemdelingen van Chinese landaard
Bijlage G5-a
Nederlandse tekst van vragenlijst

'-

G-5-1

G-6-1
6. Ambonezen
30.12.1976 (Vc 66, deel G-6)
Wet betreffende de positie van Molukkers
Bijlage 1.
Toelichting Wet betreffende de positie van Molukkers
Bijlage 2.
Wet betreffende de positie van Molukkers (Stb. 1976, nr. 468)
24.01.1977 (Vc 66, deel G-6)
Wet betreffende de positie van Molukkers
11.12.1978 (Vc 66, deel G-6)
Paspoorten Molukkers

7. Buitenlandse pleegkinderen
G-7-1
A. Algemeen
G-7-2
B. Adoptief-pleegkinderen
G-7-7
C. Overige buitenlandse pleegkinderen
- 24.11.1982 (Vc 66)
Buitenlandse pleegkinderen
Bijlage G7-a
Modelformulier Staat van inlichtingen
Bijlage G7-b
Modelformulier Staat van inlichtingen; verzoek om toestemming tot opneming van
een buitenlands pleegkind
Besluit Adviescommissie Buitenlandse Pleegkinderen
Bijlage G7-c
8. Vreemdelingen op wie het Europees Vestigingsverdrag van toepassing is
9. Surinaamse onderdanen
1.
Algemeen
II.
Afwijkende bepalingen ten gunste van personen met de Surinaamse
nationaliteit
Bijlage G9-a
Vragenlijst I en II met toelichting
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G-8-l

G-9-1
G-9-3

Bijlage G9-b

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het
Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
enerzijds, en de Regering van Suriname, anderzijds, inzake de afschaffing van de
visumplicht
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname inzake het verblijf
Bijlage G9-c
en de vestiging van wederzijdse onderdanen
31.12.1980 (Vc 66, deel G-9)
Remigratie-subsidieregeling
illegale Surinamers
30.03.1981 (Vc 66)
Vreemdelingenvoorschriften
Surinaamse Onderdanen
30.03.1981 (Vc 66, deel G-9, na 31.12.1980)
Surinaamse onderdanen na 24 november 1980
Bijlage 1.
Bijlage 2.

Tractatenblad 1981, nr. 35
Aanschrijving d.d. 25.11.1980 'Beëindiging overeenkomst met republiek
Suriname inzake verblijf en vestiging wederzijdse onderdanen'

'---'"

'--'
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Deel H

'-

pagina
H-l-l
Bijzondere onderwerpen
1. Telefonisch contact met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
H-I-2
Grensbewaking van het ministerie van Justitie
23.05.1973 (Vc 66, deel H-l)
Bezoekers- en telefoonverkeer met de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking
2. Vreemdelingenadministratie
H-2-1
Bijlage H2-a
Opgave van uit het buitenland gekomen vreemdelingen opgenomen in het
vreemdelingenbevolkingsregister
aan wie een vergunning tot verblijf werd verleend
Bijlage H2-b
Opgave mutatie vreemdelingenregister
Bijlage H2-c
Maandelijkse nummerieke opgave overgangsperiode
Bijlage H2-d
Lijst van Indonesische titels en predikaten
Bijlage H2-e
Lijst met namen van landen en de daarvan afgeleide woorden
Bijlage H2-f
Aanduiding van namen van Chinezen
12.09.1968 (Vc 66, bijlage H2-t)
Naamsvermelding in de vreemdelingenadministratie
van door Nederlanders in het
buitenland geadopteerde kinderen
15.07.1970 (Vc 66, deel H-2, na 12.09.1968)
Vereenvoudiging vreemdelingenadministratie
30.11.1972 (Vc 66, deel H-2, na 15.07.1970)
Kwantitatieve opgave in Nederland aanwezige vreemdelingen
Bijlage
Opgaafformulier
18.03.1975 (Vc 66, deel H-2, na 18.03.1975)
Vreemdelingenadministratie
14.11.1975 (Vc 66, deel H-2, na 18.03.1975)
Vreemdelingenadministratie
Bijlage
Handleiding voor het invullen van de vreemdelingenregistratiekaart
en
vreemdelingenverwijskaart
01.12.1975 (Vc 66)
Verzamelen van statistische gegevens
Bijlage 1. Telformulieren
Bijlage 2. Richtlijnen voor invullen telformulieren
16.12.1976 (Vc 66, deel H-2, na 01.12.1975)
Vreemdelingenadministratie
26.07.1977 (Vc 66, deel H-2, na 16.12.1976)
Inzending registers
31.03.1980 (Vc 66, deel H-2, na 26.07.1977)
Vreemdelingenadministratie
01.05.1980 (Vc 66, deel H-2, na 31.03.1980)
Inzending registers
02.09.1980 (Vc 66, deel H-2, na 26.07.1977)
Inzenden van registers
31.07.1981 (Vc 66, deel H-2, na 01.12.1975)
Automatisering administratie directie Vreemdelingenzaken
Bijlage 1. Nieuw formulier model H-2-g met invulhandleiding
Bijlage 2. Rectificatie

3.Visa
Bijlage H3-a
Bijlage H3-b
Bijlage H3-c
Bijlage H3-d
Bijlage H3-e
Bijlage H3-f
Bijlage H3-g

H-3-1
Categorieën van vreemdelingen aan wie geen visa mogen worden afgegeven zonder
voorafgaande machtiging van de Visadienst
Teksten van visa
Verzoek om inlichtingen naar aanleiding van een visumaanvrage
Bericht omtrent zelfstandige verlening van een transitvisum aan de grens
Bericht omtrent het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging, van een
visum door het hoofd van plaatselijke politie op eigen gezag
Verzoek om machtiging tot het geldig maken voor meerdere reizen, c.q. verlenging,
van een visum door het hoofd van plaatselijke politie
Verrekeningsstaat
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25.04.1977 (Vc 66, deel H-3)
Afgifte van visa aan onderdanen van Oosteuropese landen
Bijlage
Tekst invitatievisum

H-4-1

4. Politieke activiteit door vreemdelingen

H-5-1
5. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid
Bijlage H5-a
Lijst van Consultatie Bureau's voor Tuberculosebestrijding
Bijlage H5-b
Staat van inlichtingen betreffende de keuring op tuberculose van buitenlandse
werknemers en hun gezinsleden
Tekst circulaire Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake keuring
Bijlage H5-c
buitenlandse werknemers en hun gezinsleden
Tekst circulaire ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake maatregelen
Bijlage H5-d
ter bestrijding t.b.c.-besmetting door buitenlandse werknemers

'---"

6. Het verrichten van arbeid door vreemdelingen
H-6-1
Bijlage H6-a
Wet van 9 november 1978 (Stb. 737) houdende vaststelling van bepalingen inzake het
doen verrichten van arbeid door buitenlandse werknemers (Wet arbeid buitenlandse
werknemers)
Bijlage H6-f
Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken (Staatscourant 1979, 113) als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b van de Wet arbeid buitenlandse werknemers
01.10.1975 (Vc 66, deel H-6)
Herziening bekendmaking van 3 maart 1969 (Stcrt. 1969,43)
01.09.1980 (Vc 66, deel H-6)
Arbeid door vreemdelingen via zogeheten uitleen- en uitzendbureau's
Bijlage
Uitvoering Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
02.02.1981 (Vc 66, deel H-6, na 01.09.1980)
Positie buitenlandse onderwijzers bij het gewoon lager onderwijs
Bijlage
Brief d.d. 12.11.1980 Minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake
positie buitenlandse onderwijzers bij het gewoon lager onderwijs
7. Uitoefening detailhandel door vreemdelingen

"--
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