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SUMMIER OVERZICHT
(Ministerie
AJZ 5707/E

van Justitie,
4178-1)

directie

Vreemdelingenzaken

Deel A

Algemeen

A 4

Toelating

A 4; 2.3.3.5

Restitutie van garantiesommen
en teruggave van
retourpassagebiljetten
langs diplomatieke weg
(procedurele toevoeging)

A 4; 2.6.2.6

Beschrijving
voeging)

A 4; 2.6.5
t/m 2.6.10

Wijziging of verlenging van reisvisa; kosten van
visumfaciliteiten
(procedurele wijzigingen, wijziging van het Legesbesluit 1960)

A 4; 3.4 en
3.7

Procedurele wijzigingen bij verlening
van machtiging tot voorlopig verblijf
de weigeringsbeschikking
- ambtshalve

A 4; 5.2~1

Verwijzing naar B 20 voor voortgezet
kinderen van migranten

A 4; 5.2.2

Voldoende middelen van bestaan; neveninkomsten,
inkomensvervangende
uitkeringen waarvoor wel cq
geen premie wordt betaald, verwijtbaar ontbreken
van voldoende middelen van bestaan (beleidsmatige
toevoegingen)

A 4; 5.3.1

Verwijzing naar B 20 voor voortgezet
kinderen van migranten

A 4; 5.3.3.3

Verblijfsbeëindiging
van vreemdelingen die langer
dan 10 jaar legaal in Nederland verblijven (beleidsmatige toevoeging)

A 4; 6.1.3.1

Weigering vergunning tot vestiging aan vreemdelingen die voor tijdelijk verblijf zijn toegelaten
(beleidsmatige toevoeging)

A 4; 8.2.1

Veelvoorkomende
gevallen waarin het verblijfsrecht van art. 10, tweede lid, Vw wordt verkregen
(verduidelijking)

A 4; 8.3
en 8.4

Aanpassing
en B 20

A4;

Terugkeervisa voor vreemdelingen die in Nederland
mogen verblijven in afwachting van een definitieve
beslissing op een verzoek om toelating; kosten van
terugkeervisa
(procedurele wijzigingen)
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Deel

van het

'visum de courtoisie'

(toe-

cq weigering
(gemotiveeradvies)
verblijf

verblijf

in verband met de wijzigingen

van

van

in B 19

- --

-- - - -

--------

2
A 6

Uitzettin~

A 6; 9.2.1

Aanvragen van reispapieren of identiteitsonderzoek
ten behoeve van vermoedelijke onderdanen van de
Volksrepubliek
China (procedurele wijziging)

~ 7

Bewaring

A 7; 4.1

Invoering model D 454 voor schriftelijke aanwijzing tot ambtenaar bevoegd tot het geven van een
bevel tot bewaring

A 7; 4.3 en
4.4

Invoering
verhoor

A 9

Administratie

A 9; 2.6

Verplichting voor vreemdelingen om zich te melden
bij de gemeentelijke bevolking sreg istra tie
(correctie)

A 10
AIO;

Voor

2.7

model D 453 voor proces-verbaal

I i ch t ing

van

en re~istratie

__é!~!!_de

-~~

~~I!!c:!~

~!ng

Vermelding van folder met informatie
asielzoeker (zie C 39)

voor de

Deel B

Bijzonder

B 2

Molukkers

B 2; 6

Kosteloze
ling)

B 4

Benelux

B 4; 3.7

Britse begunstigde EEG-onderdanen,
aanpassing
i.v.m. nieuwe Britse nationaliteitswetgeving
(British Nationality Act 1981, in werking getreden
op 1 januari 1983)

B 7

Vluchtelingen

B 7; 2.2.9

Vermelding folder met informatie
(zie C 39)

B 7; 3.1

Afgifte
poorten

B 12

Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf willen uitoefenen, met inbegrip van het
Horeca-bedrijf

B 12; 3

Vreemdelingen in de Beeldende Kunstenaars
ling (beleidsmatige aanvulling)

B 13

gereserveerd
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-

deel

verlening

van terugkeervisa

(aanvul-

EEG

en asielgerechtigden

van vluchtelingen(aanvulling)

voor asielzoeker

en vreemdelingenpas-

Rege-

3
Buitenlandse

B 14

B 14;

2.4

studenten

Vergunning
tot
verblijf
met
examens
voor wetenschappelijk
wijziging)

B 19

Verblijf
bij
na verbreking
gezinsrelatie)

{huwelijks)partner
of beëindiging

het

oog op toelatingsonderwijs
(beleids-

van

of gezin;
Verblijf
de (huwelijks-

B 19;

1

Verwijzing
kinderen

B 19;

2.1

Gezinsleden
die voor toelating
in aanmerking
komen
Ouderlijk
gezag,
kinderen
die gehuwd
(geweest)
zijn,
vaststelling
geboortedatum,
wijziging
geboortedatum
(procedurele
en beleidsmatige
aanvullingen
en wijzigingen)

B 19;

2.2.3

Voldoende

B 20 voor
naar
van migranten

middelen

van

voortgezet

verblijf

van

bestaan

Neveninkomsten,
fiscale
rOlwisseling,
tot het
gezin behorende
kinderen
die een R.W.W.- of W.W.V.
uitkering
ontvangen.
(beleidsmatige
aanvullingen
en wijzigingen)
B 19;

2.2.4

Passende

huisvesting

Verwijzing
naar
uittreksel
uit
circulaire
ministerie
van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke
ning en Milieubeheer
(zie C 41)
B 19; 2.6.6.1 Nevenbetrekking

van

het
Orde-

(verduidelijking)

B 19; 2.6.8

Arbeid in loondienst door gezinsleden van voor
studie toegelaten vreemdelingen niet langer verboden (beleidswijziging)

B 19; 2.6.9

Gezinsleden
Nederlandse

B 19; 3.2.2

Garantstelling
(beleidsmatige

~

<I'

B 19; 4

van vreemdelingen werkzaam
zeeschepen (zie BIl)

op

door derden bij toelating
aanvulling)

partner

Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor
verblijf bij (huwelijks)partner of voor verruimde
gezinshereniging
zijn toegelaten:
In deze paragraaf wordt nog slechts behandeld
onder welke voorwaarden voortgezet verblijf wordt
toegestaan aan vreemdelingen die voor verblijf bij
hun (huwelijks)partner
of voor verruimde gezinshereniging werden toegelaten en die hun afhankelijke verblijfstitel hebben verloren.
Het voortgezet verblijf van vreemdelingen die in
Nederland zijn geboren of als minderjarige voor
gezinshereniging
toegelaten wordt besproken in
hoofdstuk B 20.
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B 20
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Verblijfsrechtelijke
positie van vreemdelingen die
in Nederland zijn geboren of als minderjarige voor
gezinshereniging
toegelaten
De oude tekst van hoofdstuk B 20 is volledig vervangen.
In dit nieuwe hoofdstuk wordt aangegeven onder
welke voorwaarden aan vreemdelingen die in
Nederland zijn geboren of als minderjarige voor
gezinshereniging
zijn toegelaten voortgezet verblijf wordt toegestaan en op welke wijze hun verblijf wordt geregeld (beleidswijzigingen
voortvloeiend uit de 'Notitie gezinshereniging
en verblijfsrechtelijke
positie van kinderen van migranten', welke op 30 juni 1983 door de Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer werd aangeboden.
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Deel C

Bijlagen

C 1 en 2

Organisatieschema
en doorkiesnummers van de directie Vreemdelingenzaken
(actualisering)

C 6 en 7

Tekst van verzoeken om advies van het hoofd van de
Visadienst aan het hoofd van plaatselijke politie
(correcties)

C 36

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden
voor de
Helleense Republiek en aanpassingen van de verdragen - uittreksel - (correctie)

C 39

Nederlandse tekst van de folder met informatie
voor de asielzoeker (toevoeging)

C 40

Uittreksel uit de circulaire van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
m.b.t. aanpassing van de Beeldende Kunstenaarsregeling
(toevoeging)

C 41

Uittreksel uit de circulaire van het ministerie
van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer m.b.t. toepassing en inhoud van het
vereiste van passende huisvesting
(toevoeging)

Deel D

Modellen

D 9

Staat van inlichtingen in verband met aanvrage
m.v.v./verzoek om een vergunning tot verblijf
vanuit het buitenland (correctie)

D 24

Beschikking tot het verlenen van een vergunning
tot verblijf voor een ander doel dan het gevraagde
(correcties)

D 36

Opdracht tot overgave van een vreemdeling aan
buitenlandse grens autoriteiten
(correcties)

D 453

Proces-verbaal van verhoor op grond van art. 82,
2e en 3e lid, van het Vreemdelingenbesluit,
in
verband met art. 26 van de Vreemdelingenwet
(toevoeging)

D 454

Tekst voor aanwijzing tot ambtenaar bevoegd tot
het geven van een bevel tot bewaring (toevoeging)

D 61

Staat van inlichtingen, voorstel tot het verlenen
of weigeren van een vergunning tot verblijf aan
een buitenlands pleegkind (correctie)

D 64

Verklaring voor het Gewestelijk
(vervanging)

D 65 1 en 2

Formulieren voor restitutie van garantiesommen
teruggave van passagebiljetten
(toevoeging)

D 66

Verklaring van geen bezwaar
bestuur (toevoeging)
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