Vreemdelingencirculaire
Supplement
aard:

5 (april

1

1982
1991)

bekend~k-ing
van beleid~
wijziging
van de Vreemdelingencirculaire

grondslag:
kenmerk:
(Ministerie
Stafafdeling

1982

art. 4 Vreemdelingenwet
36945/90/DVZ
van Justitie~
directie
Vreemdelingenzaken~
Beleidsontwikkeling;
AJZ 5707/4178-5)

S11IBIDÏ.eroverzicht

Deel A

Algemeen

A 4

Toelating

A 4

Aanpassing

van inhoudsopgave

Gewijzigde

benaming

A 4;

2.6.7

~'

d~(i:Ll

van het bevoegde

gezag vanwege

herwaardering van de functie van korpschef
(actualisering)
-

h !(J
J'
$"t

-I't"t; _-WW'

A 4;

2.6.9

Correctie

A 4;

3.6

Aanpassing

aan wijziging

van B 14

A 4;

4.1

Aanpassing
B-status

aan wijziging

van B 7 inzake de

A 4;

5 i

Aanpassing

aan wijziging

van B 14; correctie van

m.b.t. machtigingsvereiste

omschrijving van geprivilegieerde personen (B 3)
A 4;

5.2.2

Bestaansmiddelen

A 4;

5.6.2

Aanpassing aan wijziging van B 14; correctie van
omschrijving van geprivilegieerde personen (B 3)

A 4;

5.6.3

Aanpassingen aan wijziging van B 14 en in verband
met de invoering van B 22 (verwerking van TBV 17)

A 4;

5.7

Aanpassingen aan wijziging
met de invoering van B 22

A 4;

5.8.7

Correctie in verband met de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens

A 4;

6.1.2

Aanpassing aan wijziging van BIl;
6.4;
concretisering van de voorwaarden voor behoud van
hoofdverblijf in Nederland (aanvulling)

A 4;

6.1.3.1

Redactionele
vereiste
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ingevolge de WSW (aanvulling)

aanpassing

van B 14 en in verband

inzake

iV\,t!2f!:wAf

bestaansmiddelen-

f
j

Vreemdelingencirculaire
A 4; 6.1.3.2

Concretisering
over voldoende
vreemdelingen
(aanvulling)

"

u

A 4;

7

2

1982

van vereiste van duurzaam beschikken
middelen van bestaan ten aanzien van
met een afhankelijke

verblijfstitel

"'.'

Aanpassing

aan wijziging

van B 7 inzake de B-status

A 4; 9.1.2

Registratie
(verwerking

A 4; 9.1.3.6

Aanpassing

aan wijziging

van A 5; 7.2.4

A 4; 9.2.1.2

Aanpassing

aan wijziging

van B 7 inzake de B-status

A 4; 9.6

Aanvulling in verband met de invoering van een
inlegvel bij het C-document

A 4; 10

Redactionele
paspoort

A 5

Toezicht

A 5

Aanpassing

A 5; 1.4

Vermelding van de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (actualisering)

A 5; 2.5.2.1

Vermelding van verwijzing naar B 7 (redactionele
aanvulling)
Vermelding van referentienummer op W-document
(aanvulling)

A 5; 4.3.6

Aanpassing inzake de verplichte kennisgeving aan
derden over verhoor van (m.n. Britse) minderjarigen
n.a.v. circulaire nr. 1414/288, d.d. 1.11. '88 van
het ministerie van Justitie (Stc. 1988,232)

van afgifte van verblijfsdocumenten
en wijziging van TBV 11)

aanpassing

inzake vereiste

van

van inhoudsopgave

(ac tu al i sering)

A 5;6.4

Aanpassing aan beperking van advisering
signaleringen (actualisering)

A 5; 7.2.4

Gewijzigde naamgeving van signalering inzake
intrekking van de verblijfstitel (redactionele
aanpassing)

A 5; 7.2.8

Aanvulling met signalering
(verwerking van TBV 13)

A 6

UitzettLug

A 6

Aanpassing
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van inhoudsopgave

inzake

OVR-ovp ter verwijdering

Vreemdel ingenç_ir-cu1_air_e-

3

19_82

A 6; 3.1

Aanpassing
inzake de ~jjkswet op het
Nederlanderschap van 1984 (correctie)

A 6; 5.4.2

Aanpassing in verband met de invoering
(verwerking van TBV 17)

A 6; 7

Rapportage aan het ministerie omtrent (mogelijke)
toepasselijkheid van art. 25 Vw; gedragslijn ten
aanzien van (het inwinnen van) medische informatie
(aanvulling)

A 6; 9.4

Aanpassing

A 6; 9.8/9

Verwerking van TBV 13 inzake signalering OVR-ovp
ter verwijdering (actualisering); redactionele
aanpassing

A 6;

9.9.2

Redactionele

A 6;

9.10

Verwerking van TBV 13 inzake signalering OVR-ovp
ter verwijdering (actualisering); redactionele
aanpassing

A 6;

9.13/14

Aanpassing aan de wijzigingen van
A 5;

A 6;

9.15

in verband met de invoering

A 5;

6.4

en

7.2.4

Aanpassing aan wijziging van formulier D 39 en in
verband met de invoering van B 22 (actualisering)

Rechts_middelen

A 8

Aanpassing

van inhoudsopgave
aan de wijziging

A 8;

1

Aanpassing

A 8;

3

Vermelding van het rechtstreeks
Arob in 3.2, met aanpassing van
(actualisering)

A 9

Administratie

A 9

Aanpassing
3

van B 22

aanpassing

A 8

A 9;

van B 22

van 3.2
beroep op de Wet
3 voor het overige

en registratie

van inhoudsopgave

Opname van originele verzoeken in archief (correctie) en registratie van afgifte van verblijfsdocumenten (verwerking en wijziging van TBV 11)
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Vree_Ill~elingencirculaire
A 9; 5

A 10

4

1982

Herschrijving
in verband
Illetvervallen
van
forIllulier D 54 (verwerking
van TB V 11 en 14) en in
verband
met de invoering
van de Rijkswet
op het
Nederlanderschap
van 1984 (correctie)

VQor1iç~ting

aan de vreemdeling

AIO;

2.3

Wijziging in verband met de invoering
inlegvel bij het C-document

AIO;

2.7

Aanpassing

AIO;

3.3/4

Vermelding van au pair-verklaring
geen bezwaar (actua1isering)

aan wijziging

van een

van B 7
en verklaring

van

Deel B

Bijzonder

B

Aanpassing

B 1

Algemene

B 1; 3

Aanpassing

B 3

Diplomatieke
person_en

B 3

Aanpassing

B 3; 1.4

Redactionele

B 3; 1.6

Vermelding van toepasselijkheid van het beleid van
B 4 voor geprivilegieerde personen (naar aanleiding
van EEG-jurisprudentie,
de zaak Echternach,
actua1isering)

B 3; 2.2

Verduidelijking van onderscheid tussen de privileges op grond van het Verdrag van Ottawa en het
NAVO-status verdrag (redactionele wijziging)

B 3; 2.17

Toevoeging
privileges

B 4

Benelux en E.E.G.

B 4

Aanpassing
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deel
van inhoudsopgave

inleiding
in verband met de invoering van B 22

ambtenaren

en andere geprivilegieerde

van inhoudsopgave
verduidelijking

van de met INTECH overeengekomen
(actua1i sering)

van inhoudsopgave

Vreemdelinge_nçirculaire
B 4;

2.3
I
I
.~

B 4;

3.1.3.4

I
~

5

1982

Concretisering van het begrip economische
activiteit naar aanleiding van (EEG-)jurisprudentie
(de zaken Bettray, Steymann en Jacques/Emmaus)
(actualisering)
Voorwaarden voor toepasselijkheid van het
Gemeenschapsrecht op werkzaamheden van EEG-onderdanen buiten Nederlands grondgebied (wijziging in
verband met EEG-jurisprudentie,
de zaak Lopes da
Veiga)

B 4; 3.4.4.2

Aantekening op verblijfsdocument inzake niet van
toepassing zijn van de bepalingen van de WABW
(wijziging)

B 4;

3.5

Toepasselijkheid van de regeling voor voortgezet
verblijf voor voormalig geprivilegieerde personen
(naar aanleiding van EEG-jurisprudentie, de zaak
Echternach, actualisering)

B 4;

3.8.1

Aanpassing aan wijziging van beleid ter uitvoering
van de Wet arbeid buitenlandse werknemers

B 4;

3.8.3

Correctie

B 7

Vluchtelingen

B 7

Aanpassing

van inhoudsopgave
met omschrijving

en asielgerechtigden

B 7;

1.1

Aanvulling

B 7;

1.2

Wijziging in verband met het niet langer verstrekken van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde, met verplaatsing van de passage inzake
beperkingen en voorschriften naar 4.1 (verwerking
van TBV 18, actualisering)

B 7;

1.4

Aanpassing in verband met het niet langer
verstrekken van de vergunning tot verblijf
asielgerechtigde
(verwerking van TBV 18,
actualisering)

van asielzoeker

als

B 7;

1.6

Redactionele

B 7;

1.7

Actualisering

B 7;

2.2.1.3

Concretisering van het verbod tot het stellen van
aantekeningen in documenten (verwerking van TBV 19 en
28)

B 7;

2.2.1.5

Redactionele
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wijziging

om redenen van systematiek

van telefoonnummers;

aanvulling

tekstuele

correctie

om redenen van systematiek

Vr~emdelingencirculaire
B 7; 2.2.2

Aanpassing in verband met het niet langer verstrekken van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde (verwerking van TBV 18, actualisering)

B 7; 2.2.3

Vermelding van procedure-regels voor het in
bewaring nemen van originele documenten (aanvulling)

B 7; 2.2.4.2

Directe toezending van een kopie van het rapport
van nader gehoor (vervanging van 3.1.5)

~?
".//
//
,,/~

6

1982

~

B 7; 2.2.5

Redactionele

B 7; 3.1.3/4

Aanpassing in verband met het niet langer verstrekken van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde, met verplaatsing van de passage inzake
verlenging van de geldigheidsduur naar 4.1
(verwerking van TBV 18, actualisering)

B 7; 3.1.5

Vervallen

in verband

B 7; 3.2.2

Correctie

van verwijz~ng

B 7; 3.2.3

Nadere omschrijving
bewaring

B 7; 4.1

Aanvulling met passages
systematiek

B 7; 5.1

Aanpassing in verband met het niet langer verstrekken
van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
(verwerking van TBV 18, actualisering)

B 7; 6.1

Aanpassing in verband met het niet langer verstrekken
van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
(verwerking van TBV 18, actualisering); nadere
omschrijving van de gevallen waarin gezinsleden
aanspraak kunnen maken op een vluchtelingenstatus

B 7; 6.2

Aanpassing in verband met het niet langer verstrekken
van de vergunning tot verblijf als asielgerechtigde
(verwerking van TBV 18, actualisering); procedurele
wijziging inzake mondelinge aanwijzing

B 7; 6.3

Redactionele

B 10

Onderdanen

aanpassing

<:/

BlO;

5.2.1

met aanvulling

van de wijziging

van het bevel tot

van 1.2 en 3.1.3 om redenen van

verduidelijking

van de Republiek

in samenhang

met 6.1

Suriname

Correctie in verband met de verlaging
meerderjarigheidsgrens
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van 2.2.4.2

van de
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1
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B 11

~u~~en1andse

B 11

Aanpassing

B 11; 1

Aanpassing in verband met (het aflopen van) de overgangsperioden voor de toetreding van Griekenland, Spanje
en Portugal (actua1isering)

B 11;

Aanpassing aan wijziging van 6.4; correctie van
omschrijving van geprivilegieerde personen (B 3)

2.2

werknem~r~

van inhoudsopgave

B 11; 3.2-4

Aanpassing naar aanleiding van de totstandkoming van de
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
(actualisering)

B 11; 6.4

Toevoeging van een verblijfsrechtelijke
voorziening voor
verlofperioden (verwerking van TBV 16, actualisering);
redac

tionelë-~'herschri

jving

B 11;

6.5

Aanpassing in verband met de vervanging van de
desbetreffende circulaire van de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen (actua1isering); wijziging van 6.5.4
inzake de betrokkenheid van het ministerie bij de
behandeling van verzoeken

B 11;

6.6

6.6.3 vervalt in verband met de wijziging
6.6.4 wordt derhalve vernummerd

B 11;

6.8

Redactionele aanpassing om redenen van systematiek,
correctie van omschrijving van geprivilegieerde personen

van 6.5.4;

(B 3)
B 11; 7.3.3

J>

Arbeidsongeschikten

.

(aanvulling)

die arbeid verrichten

in WSW-verband

B 14

Buitenlandse

B 14

Wijziging en redactionele herschrijving naar aanleiding
van het streven naar verdergaande internationalisering
van het hoger onderwijs en de gelijkstelling van het
wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs (verwerking
van TBV 31; actua1isering)
N.B.
Het onderstaande overzicht betreft de als TBV 31
gepubliceerde en sindsdien niet gewijzigde tekst

""",,-'1

B 14
B 14;

Aanpassing
1.2

B 14; 1.3

studenten

van inhoudsopgave

Nieuwe paragraaf ter vervanging van de paragraaf
aanzien van bursalen (verduidelijking)
Nieuwe paragraaf
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vanwege

redactionele

ten

herschrijving

Vreemdelingencirculaire
B 14;

2.1

8

1982

Toelating voor hoger onderwijs: gelijkstelling van het
beleid voor buitenlandse studenten aan wetenschappelijk
onderwijs en aan hoger beroepsonderwijs; formulering van
een nader vereiste in geval het een studierichting
betreft die zich naar haar aard richt op de Nederlandse
arbeidsmarkt (wijziging)

B 14; 2.2

Vervallen van het vereiste van toelating tot de examens
als zelfstandig vereiste (wijziging); het
vereiste van taalkennis is gebracht onder 2.3, inzake
voorbereidingstijd
(redactionele wijziging)

B 14; 2.4

In geval van eerste toelating geldt de maximale
voorbereidingstijd van een jaar vanaf de inreis in
Nederland (wijziging)

B 14; 3

Aanpassing van de doelgroep
voor hoger onderwijs

B 14;

4.1

Specificering van het vereiste van voldoende middelen
van bestaan, in het bijzonder in geval van financiering
door derden (aanvulling)

B 14;

5-7

Redactionele

aan het gewijzigde

beleid

wijzigingen

B 16

Verblijf

B 16; 1

Gedragslijn ten aanzien van (het inwinnen van) medische
informatie (aanvulling)

B 16; 3

Aanvulling

B 18

BuitenLand$~

B 18

Wijziging naar aanleiding van de inwerkingtreding
Wet opneming buitenlandse pleegkinderen van 1988
(verwerking van TBV 23; actua1isering)

voor medische

behandeling

met verwijzing

naar gedragslijn

onder 1

pleegkinderen
van de

N.B.
Het onderstaande overzicht betreft de belangrijkste
elementen van de als TBV 23 gepubliceerde en sindsdien
niet gewijzigde tekst
B 18; 2.1.1

Vervallen van de regeling inzake het onderzoek naar de
geschiktheid van de ouders voor verzoeken om opneming
ingediend vanaf 15 juli 1989 (actualisering)

B 18; 2.1.2

Vaststelling van de leeftijd van betrokkene ten tijde
van de binnenkomst in Nederland (wijziging)
Verplichte mededeling omtrent de contacten die tot de
komst van het pleegkind hebben geleid (wijziging)
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Vreemdelingencirculaire

B 18; 2.1.3/
2.1.4

Toezicht op de naleving van de vereisten voor toelating
door het hoofd van plaaatselijke politie (actualisering)

B 18;

2.2

Overgangsregeling voor verzoeken tot verlening
een beginseltoestemming
van vóór 15 juli 1989
(actualisering)

B 18;

3.2.2

Uitzonderingsregeling
ten aanzien van de wettelijke
vertegenwoordiging
(wijziging)

B 18; 3.2.3

Vervallen

B 19

Verblijf

van adviesprocedure

B 19
B 19;

/

Aanpassing
1.2

van

(actualisering)

bij (huwelijks)partner

beëindigi_~g~_y_a~Ae

/

9

1982

of gezin en verblijf na

(gez ins) relat

ie

van inhoudsopgave

Toevoeging van een paragraaf over het recht op
gezinsleven ingevolge art. 8 EVRM (verwerking van
TBV 20, actualisering)
~#~~=ww_~%-@$

B 19; 2.1.1

Verwijzing naar 1.2 (aanpassing)
Verduidelijking van de overgangsregeling in verband met
de verlaging van de meerderjarigheidsgrens

B 19; 2.2.3

Verwijzing

naar A 4 (redactionele

B 19; 2.6.7

Aanpassing

van opschrift

B 19; 2.6.8

Toepassing van algemene maatstaf
bestaan (wijziging)

B 19;

Aanvulling in verband met de toepassing
(verwerking van TBV 20, actualisering)

4.1

aanpassing)

(actualisering)
inzake middelen van

van art. 8 EVRM

B 19; 4.3

Completering

B 19; 4.4

Verwijzing naar 1.2 (aanpassing)
Vervallen van 4.4.1 met verwijzing naar A 4 en
vernummering van 4.4.2 tot 4.4.1 (redactionele
aanpassing)

B 22

&lachtoffers

B 22

Weergave van het beleid ten aanzien van slachtoffers van
vrouwenhandel (verwerking en actualisering van TBV 17).
De als TBV 17 gepubliceerde tekst is in het bijzonder
aangepast met betrekking tot de termijn voor het
opschorten van de verwijdering, eventuele beklagprocedures en voorschriften voor verwijdering
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van weigeringsgronden

van vrouwenhandel

(correctie)

(nieuw hoofdstuk)
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1982

Deel C

Bijlagen

C

Aanpassing

C 1

Actualisering

C 2

Vervalt naar aanleiding van de reorganisatie
directie Vreemdelingenzaken
(actual isering)

C 8
C 11

van inhoudsopgave

van de

Vervalt aangezien de onderhavige kennisgeving
tot geval varieert (actual isering)
Actualisering

(verwerking

van

TB V

van geval

24)

C 17

Correctie in verband met de wijziging van de Wet
betreffende de positie van Molukkers d.d. 29.5. '85

C 29

Vervalt in verband met de totstandkoming van de
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
(actualisering)

C 30

Actualisering

C 32

Actualisering

C 33

Opname van de circulaire van de Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen betreffende de aanstelling
van OETC-leerkrachten
in het basisonderwijs, d.d.
18.4. '89 (actualisering)

C 39

Vervalt om redenen van systematiek

C 40

Opname van relevante artikelen van de Wet opneming
buitenlandse pleegkinderen van 1988 (in verband met

TBV 23)
C 41

C 44

Opname van de circulaire van de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
d.d. 28.8.1986 (actualisering)
Opname van de Regeling opvang asielzoekers van .het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

C 45

Opname van de richtlijnen ten aanzien van de opsporing
en vervolging van het delict vrouwenhandel d.d. 24.5.'89

C 46

Opname van een verklarende woordenlijst van
onderwijskundige begrippen met betrekking
tot het hoger onderwijs (verwerking van TBV 31)

Vc Supp1. 5 (april 1991)

11

Vreerndelingencir~J11aix~982

Deel D

Model

D

Aanpassing

D 18

Aanvulling ten aanzien van vrijheidsbenernende
maatregelen (actualisering)

D 29

Actualisering van de overwegingen voor weigering van een
vergunning tot verblijf en van een vergunning tot
vestiging

D 32-1

Opname van het inlegvel bij het document

D 39

Bericht omtrent verwijdering

D 54

Vervallen

D 54 B

Opname van verantwoordingsstaat
verblijfsdocumenten
(verwerking

D 54 C

Opname van kwartaal overzicht betreffende
beslissingen (verwerking van TBV 14)

D 69

Opname van verklaring

1 en

Register
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van de inhoudsopgave

(verwerking

van

TBV

(actualisering)
11)

van de afgifte van
van TBV 11)

van geen bezwaar

(actualisering)

C

zelfstandige

