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1

1982

3 (juni 1986)

overzicht

(Ministerie van Justitie,
AJZ 5707/4178-3)

directie

Vreemdelingenzaken

Deel A

Algemeen

A 2

Contact met het Ministerie

A 2;2.1.3

visadienst

A 2;2.1.3

Informatietelefoon
(vernummering)

A 2;2.1.4

Coördinator

A 2;2.1.5

Onderafdeling

A 2;2.1.6

Wet openbaarheid van bestuur (WOB-ambtenaar)
(actualisering; vernummering)

A 4

Toelating

A 4;3.6.2

Uitzonderingen
op de gevallen waarin het hoofd van
plaatselijke politie gemachtigd is positief te
adviseren omtrent de m.v.v.-aanvraag
(correctie)

A 4;3.7.1

Ambtshalve advies door het hoofd van plaatselijke
politie; positief advies (correctie)

A 4;5.1.5.6

Bevoegdheid tot verlening
verblijf (aanvulling)

A 4;5.2.3

Uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet;
geen voldoende middelen van bestaan. Wijziging in
verband met de circulaire van de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van
26 februari 1985, inzake bijstandsverlening
aan
vreemdelingen

A 4;5.3.3.2

Ontzegging van (voortgezet) verblijf wegens onherroepelijke veroordeling (en) tot onvoorwaardelijke
gevangenisstraf
of vrijheidsbenemende
maatregel (en)
(aanvulling)

A 4;5.5

Tijdstip waarop de termijn begint waarvoor vergunning tot verblijf wordt verleend (Wijziging in
verband met A 4;6.1.1)

A 4;5.6.2.2

Werknemers uit Griekenland, Portugal en Spanje niet
vrijgesteld van het m.v.v.-vereiste (aanvulling)
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deel

(aanvulling)
Afdeling

Asielzaken
Toezicht

Verblijfsregeling

(vernummering)
uitvoering

(aanvulling)

van een vergunning

tot

--------
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A 4;5.8.3

Bevoegdheid tot weigering van verlenging van de
geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf
(correctie)

A 4;5.8.7

Vreemdelingen die door het hoofd van plaatselijke
politie ambtshalve in kennis moeten worden gesteld
van de mogelijkheid een verzoek in te dienen om een
vergunning tot vestiging (wijziging in verband met
A 4;6.1.1)

A 4;6.1.1

Vijf jaar op grond van art. 9 of 10 Vw toegestaan
hoofdverblijf als voorwaarde voor het opbouwen van
aanspraak op een vergunning tot vestiging
(wijziging)

"'I,
t'

~ )')
\"
.

.\.

A 4;6.1.3.2

Na tien jaar op grond van art. 9 of 10 Vw toegestaan hoofdverblijf geen weigering van de vergunning tot vestiging op grond van onvoldoende
(duurzame) bestaansmiddelen
(wijziging)

A 4;6.1.3.3

Aan illegaal verblijf kan geen aanspraak
vergunning tot vestiging worden ontleend
ging in verband met A 4;6.1.1)

A 6

Uitzetting

A 6;9.4

stellen van aantekeningen omtrent verwijdering in
het reisdocument; vermelding van de uitzettingsgrond uitsluitend door aanhaling van het
toepasselijke artikel(lid) (aanvulling)

A 6;10.2.3.2

Onmiddellijke
(correctie)

Deel B

Bijzonder

.B 4

Benelux

B 4;1.2.1

Partijen bij het E.E.G.-verdrag;
verwerking van het
telexbericht van 13 januari 1986, AJZ 4487/E-3329
(aanvulling)

B 4;1.2.3

Geen contact met Ministerie van Justitie nodig
indien ten onrechte een beroep wordt gedaan op
Associatieverdragen (wijziging)

B 4;3.1.3.2

Verblijfsregeling

B 4;3.4.1

Juridische situatie bepalend voor het bestaan
de familierelatie
(aanvulling)

B 4;3.4.2

Samenwoning met de begunstigde E.E.G.-onderdaan;
huisvestingsvereiste (aanvulling)

B 4;3.9

Onderdanen van Portugal en Spanje

Vc Suppl.3

uitzetting

naar België

op een
(wijzi-

of Luxemburg

deel

en E.E.G.
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uitzendkrachten

(wijziging)
van

3
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B 7

Vluchtelinqen

B

omstandigheden waaronder
toegelaten (aanvulling)

7;1,,2

en Asielqerechtiqden
vluchtelingen

niet worden

B 7il.6

Afdeling

B 7;2.2.2

Doorzending van de tijdens het eerste gehoor verzamelde gegevens (aanvulling)

B 7;2.2.4

Telefonische mededeling van de tijdens het eerste
gehoor verzamelde gegevens aan de afdeling Asielzaken (aanvulling)

B 7;2.2.9

Informatie

B 7;2.3

Mededelingen omtrent wijziging van de situatie

Asielzaken

(correctie)

aan de asielzoeker

(adreswijziging)

(correctie)
B

7;3,,1.1

Kopie rapport uitgebreid
zoeker (aanvulling)

interview

aan de asiel-

B 7;7.7

Europese overeenkomst inzake de overdracht van
verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen

B 11

Buitenlandse werknemers

B 11;6.4.1.1

Vreemdelingen op zeeschepen. Omstandigheden waardoor de termijn van zeven jaren niet wordt onderbroken; verwerking van het telexbericht van
21 februari 1985 (aanvulling)

B 11;6.4.1.2

Vreemdelingen op zeeschepen" Indien geen tewerkstelling aan de wal wordt gezocht geldt geen leeftijdsvereiste
(wijziging)

B 12

Vreemdelinqen die een zelfstandiq beroep of bedriif
willen uitoefenen, met inbeqrip van het horecabedrij f

B 12;4

Ex-zeevarenden.
Omstandigheden waardoor de termijn
van zeven jaren niet wordt onderbroken; verwerking
van het telexbericht van 21 februari 1985
(aanvulling)

B 13

Verblijf als au pair
In dit nieuwe hoofdstuk is een regeling opgenomen
inzake verblijf als au pair
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B 16

Verbli;f

B 16;1

Periode waarvoor
(aanvulling)

B 18

Buitenlandse

B

Adviescommissie
(wijziging)

18;2..2..2

4

1982
voor medische

behandelinq

het verblijf

wordt toegestaan

pleeqkin~eren
buitenlandse

pleegkinderen

B 19

Verbli;f bi; echtqeno(o)t(e} of qezin

B

Toelating kan zowel op grond van gezinshereniging
als gezinsvorming (wijziging)..In geval van polygaam huwelijk kunnen slechts één vrouwen de uit
haar geboren kinderen worden toegelaten

19;2..2,,1

(aanvulling)

B 19;2,,6,,5..3
Toelating kan worden geweigerd wegens onherroepelijke veroordeling(en}
tot onvoorwaardelijke
gevangenisstraf of vrijheidsbenemende
maatregelen
(wijziging, zie ook A 4, onder 5.3.3.2)
B

Vc

'-

19;2,,6.6

Suppl,,3

Gezinsleden van de houder van een vergunning tot
vestiging; verwerking van het telexbericht van
16 april 1985 (wijziging). Toelating kan worden
geweigerd wegens onherroepelijke veroordeling(en)
tot onvoorwaardelijke
gevangenisstraf
of vrijheidsbenemende maatregel(en)
(aanvulling)

(juni

1986)
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Deel C

Biilggen

C 1

Organisatieschema
zaken

5

1982

van de directie

Vreemdelingen-

(ac tu al i sering)

C 2

Lijst van doorkiesnummers

C 9-1

Opneming van de Circulaire van de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
26 februari 1985 inzake bijstandsverlening aan

(actualisering)

vreemdelingen

.

C 9-2

Opneming van de Notitie
aan vreemdelingen

C 9-3

uittreksel uit de Algemene
13 juni 1985 (wijziging)

C 14

Lijst met namen van landen en daarvan
woorden (wijziging)

C 25

uittreksel uit de Europese overeenkomst inzake de
overdracht van verantwoordelijkheid
met betrekking
tot vluchtelingen
(Tb. 1982, 24)

C 26-2

uitvoering van de Wet op het ter beschikking
len van arbeidskrachten
(wijziging)

C 27

Model

Deel D

Modellen

D 68

Au pair-verklaring

nzake bijstandsverlening
Bijstandswet

tewerkstellingsvergunning

van
afgeleide

stel-

(correctie)

(aanvulling)

Register
Opneming
Vervallen

van een trefwoordenlijst

circulaires

Hiermede zijn vervallen de telexberichten van:
- 13 januari 1986 (Toetreding Spanje en Portugal tot de E.G.)
-

AJZ 4487/E-3329
3 oktober 1985 (Naamswijziging Boven-Volta in Burkina Fasso)
14 juni 1985 (Schorsingsbeleid bij huwelijkspartners
van
kinderen van migranten)
16 april 1985 (Toelating huwelijkspartners
van kinderen van
migranten)
21 februari 1985 (Beleid ex-zeevarenden)
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