
Hoofdstuk B 9 Onderdanen van de Vereniqde Staten van 
Amerika 
(Verdrag van vriendschap, handel en 
scheepvaart tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Verenigde Staten van 
Amerika) 

Verbliifsrecht 

Dit verdrag (Trb. 1 9 5 6 ,  40) schept voor de onderdanen 
van de Verdragsluitende Partijen vrijheid van binnen- 
komst en verblijf voor het drijven van handel tussen 
de grondgebieden van Partijen en voor het leiden van 
bepaalde ondernemingen. 
Ook is in het verdrag de vrijheid tot het uitoefenen 
van andere economische activiteiten vastgelegd. 
Voor het doen verrichten van arbeid in loondienst door 
een onderdaan van de Verenigde Staten van Amerika 
dient niettemin de werkgever te beschikken over een te- 
werkstellingsvergunning (zie B 11). 

Gezinshereniqinq 

Van de op grond van bepalingen van dit verdrag toege- 
laten vreemdelingen dienen overeenkomstig een bij het 
verdrag behorend Protocol ook de echtgenoot en de onge- 
huwde minderjarige kinderen te worden toegelaten. 

Gronden tot ontzegging van verblijf of van verder 
verbli j f 

Met inachtneming van het vorenstaande zijn de onderda- 
nen van de Verenigde Staten var1 Amerika in Nederland 
onderworpen aan de voor vreemdelingen in het algemeen 
geldende bepalingen van de Vreemdelingenwet inzake toe- 
lating en verblijf en inzake de gronden waarop hun ver- 
blijf of verder verblijf kan worden ontzegd (artt. 11, 
vijfde lid, en 12 Vw). 

Twiifelaevallen 

In geval van twijfel, of aan een onderdaan van de Ver- 
enigde Staten van Amerika verblijf of verder verblijf 
in Nederland moet worden toegestaan of ontzegd, dient 
het hoofd van plaatselijke politie aan de Minister van 
Justitie een bijzondere aanwijzing te vragen (zie A 2). 
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2 Aanwenden van rechtsmiddelen 

Uit de verdragsbepalingen vloeit tevens voort dat ie- 
dere onderdaan van de Verenigde Staten van Amerika bij 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State beroep 
kan instellen van een in herziening genomen beslissing 
als bedoeld in art. 29 Vw; daarbij kan hem de aan het 
slot van art. 34, eerste lid, onder b, Vw gestelde be- 
perking niet worden tegengeworpen (zie A 8). 
Dit betekent dat de betrokkene in zijn beroepsmogelijk- 
heid niet is beperkt in geval de Minister van Justitie 
het herzieningsverzoek heeft afgewezen in overeenstem- 
ming met een desbetreffend advies van de Adviescommis- 
sie voor Vreemdelingenzaken en de betrokkene op de dag 
van de beslissing in herziening nog niet een jaar 
hoofdverblijf in Nederland had. 


