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,-o'.erbij
doe ik u toekomen de vij fde aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire
~~82. vergezeld
van een summier overzicht
van de wijzigingen
alsmede een invoeginstructie.

In de onderhavige aanvulling zijn verwerkt alle wijzigingen die zich hebben
voorgedaan ge4urende de periode januari 1988 (verschijningsdatum supplement 4)
tot 1 januari 1990. Een deel van deze wijzigingen is reeds eerder kenbaar
gemaakt in de vorm v.an zogenaamde tussentijdse berichten (TBV's). Deze circulaires worden toegezonden in de vorm van een telexbericht en/of brief en
daarnaast in het algemeen in de Staatscourant gepubliceerd. Het het verschijnen
van deze aanvulling zijn de vóór 1 januari 1990 in werking getreden tussentijdse
berichten vervallen. De na laatstgenoemde datum in werking getreden tussentijdse
berichten zijn thans nog van kracht. Ter informatie zijn deze berichten als
bijlage bij deze aanvulling gevoegd.
Dit supplement omvat voorts de sedert de verschijning van de vorige aanvulling
toegezegde beleidswijzigingen en nodig gebleken administratieve aanpasssingen.
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Op het stuk van administratieve
aanpassingen
zijn met name wijzigingen
en
aanvullingen
in deel D van de circulaire
van belang.
Nieuw is een meertalig
inlegvel
bij het document model 5 C bij het Voorschrift
Vreemdelingen
(verblijf
voor onbepaalde
duur).
Dit inlegvel
wordt van rijkswege
aangemaakt
en (op bestelling)
ter beschikking
van de vreemdelingendiensten
gesteld.
Het inlegvel
dient tezamenmet het voornoemdedocumentte worden
uitgereikt teneinde de betrokken vreemdeling te informeren over het karakter van
de verblijfstitel ex artikel 10. lid 2. van de Vreemdelingenwet.
aanvullingvoorzietvoorts in de invoeringvan een meertalig
De onderhavige
formulier model D 69. Dit formulier strekt tot het geven van toestemming door
een vreemdeling in geval medische gegevens dienen te worden ingewonnen bij de
behandelend geneesheer. Het formulier wordt niet van rijkswege verstrekt doch
kan bij de drukkers van overheidsformulieren worden verkregen.
Tussen het verschijnen van het laatste en het huidige supplement ligt een vrij
langdurige periode. Dit tijdsbestek heeft mede de omvang van bijgaande aanvulling bepaald. Overigens wordt er naar gestreefd de zesde aanvulling op de
vreemdelingenciruculaire
nog in de tweede helft van 1991 te doen verschijnen.

De Staatssecretaris van Justitie.
Namens de Staatssecretaris,
De Directeur-Generaal
belast met Europese Zaken
en Immigratie-aangelegenheden.
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ToelichtinE
Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie zijn in de
Vreemdelingencirculaire 1982 enkele wijzigingen aangebracht. Ket
deze wijzigingen wordt beoogd de circulaire te actualiseren in
overeenstemming met het beleid. zoals dat in tussentijdse
instructies aan de hoofden van plaatselijke politie is
vastgelegd. Deze vijfde periodieke aanpassing van de
Vreemdelingencirculaire bevat voorts wijzigingen naar aanleiding
-,anwetgeving, beleidsnotities en brieven aan de Tweede Kamer,
>ntwikkelingen in de jurisprudentie en op het internationale
vlak. Om redactionele redenen zullen de meeste instructies die
vanaf 1 januari jl. zijn gepubliceerd eerst bij een volgende
gelegenheid worden verwerkt in de Vreemdelingencirculaire.
De belangrijkste onderwerpen die met het vijfde supplement
aanvulling of wijziging zullen ondergaan zijn de volgende:

- De vergunning tot verblijf als asielgerechtigde wordt sinds
maart 1988 niet meer verleend (circulaire nr. 361/988,
gedateerd 1 augustus 1988). Vreemdelingen die voordien in het
bezit zijn gesteld van een dergelijke verblijfstitel hebben
deze in beginsel behouden. Derhalve is een aantal bepalingen
betreffende de positie van asielgerechtigden gehandhaafd.
- Het beleid ten aanzien van buitenlandse studenten is
aangepast naar aanleiding van het streven naar verdergaande
internationalisering van het hoger onderwijs en de
gelijkstelling van het wetenschappelijk en hoger
beroepsonderwijs (circulaire nr. 500/989, d.d. 8 december
1989). Meer in het bijzonder betreft het de gelijkstelling van
het beleid voor buitenlandse studenten aan wetenschappelijk
onderwijs en aan hoger beroepsonderwijs, waarbij de toelating
wordt geclausuleerd indien het een studierichting betreft die
zich naar haar aard richt op de Nederlandse arbeidsmarkt.
-

De inwerkingtredingvan de Wet opneming buitenlandse

pleegkinderen (Stb. 566, 1988) heeft geleid tot wijziging van
het toelatingsbeleid voor buitenlandse adoptief-pleegkinderen
(circulaire nr. 277/989. in werking getreden op 15 juli 1989).
Als gevolg van de wettelijke regeling van de
beginsel toestemming behoeft het onderzoek naar de geschiktheid
van de ouders geen regeling meer in de Vreemdelingencirculaire
1982. Voor verzoeken gedaan vóór 15 juli 1989 geldt een
overgangsregeling.
- Voor slachtoffers van vrouwenhandel zijn bijzondere
beleidsr~gels geformuleerd in het nieuwe hoofdstuk B 22
(circulaire 143/988. in werking getreden op 1 augustus 1988,
nadien geactualiseerd). Ten behoeve van de bestrijding van het
delict vrouwenhandel wordt onder meer in voorkomende gevallen
de verwijdering opgeschort en kan de betrokkene in aanmerking
komen voor de verlening van een vergunning tot verblij€ onder
beperking.
- De jurisprudentie betreffende het recht op gezinsleven.
zoals neergelegd in artikel 8 van het Europese verdrag ter
~escherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, is reden geweest voor een aanpassing ten aanzien
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van de uitvoering van het beleid (circulaire no. 563/988, van
12 januari 1989). In het bijzonder wanneer onverkorte
toepassing van het beleid inzake voortgezet verblijf na
verbreking van de {huwelijks)relatie zou leiden tot
verblijfsbeêindiging dient te worden beoordeeld of er dan
sprake is van een inmenging in het recht op gezinsleven en of
deze inmenging al dan niet gerechtvaardigd is met het oog op
het algemeen belang
-

Het beleid voor buitenlandse werknemers op Nederlandse

schepen en op boorplatforms op het Nederlandse deel van het
continentale plat is aangevuld met een verblijfsrechtelijke
voorziening voor het doorbrengen van verlof in Nederland.
- Gezinsleden van begunstigde EEG-onderdanen die niet de
nationaliteit van een lidstaat der EEG bezitten. krijgen een
aantekening op hun verblijfsdocument inhoudende dat de
bepalingen van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers niet op
hen van toepassing zijn.
- Het stellen van aantekeningen in reis- of
identiteitsdocumenten is niet toegestaan bij asielzoekers en
evenmin bij vreemdelingen die niet langer een procedure
voeren over hun as ielverzoek. uitzonderingen daargelaten (
Tussentijdse Berichten 19, 28).
- Het de invoering van een centrale signalering OVR-ovp ter
verwijdering wordt een beter optreden mogelijk gemaakt tegen
vreemdelingen die zich onttrekken aan verwijdering
(Tussentijds Bericht no.13 van 29 december 1987).
- Nu gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie ook
Arob-beroep tegen de weigering van een visum mogelijk is
gebleken, is in het onderdeel over rechtsmiddelen ook het
rechtstreekse beroep op de AROB-rechter opgenomen.

De wijzigingen zijn gepubliceerd als vijfde supplement op de
uitgave "Vreemdelingencirculaire 1982". die tegen betaling
verkrijgbaar is bij NV SDU vJh Staatsdrukkerij.
r!..JL.
Deze beschikking is met de toelichting gepubliceerd
Staatscourant van 21 mei 1991. no.95.
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