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art. 4 vreemdelingenwet

onderwerp:
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Re1atie met eerdere circo1aire:

wijziging van de Vreemdelingen-
circulaire 1982

Hierbij doe ik u toekomen de zevende aanvulling op de Vreemdelingencirculaire
1982, vergezeld van een summier overzicht van de wijzigingen alsmede van een
invoeginstructie.

In de bijlage van deze circulaire wordt een overzicht gegeven van de circulaires
en tussentijdse berichten die in dit supplement z~jn verwerkt en komen te ver-
vallen met inwerkingtreding van dit supplement (zie vaststellingsbeschikking).
Verder is een overzicht gegeven van circulaires en tussentijdse berichten die

nog steeds van kracht zijn.

Uit het overzicht blijkt dat een aantal TBV's inzake bewaring nog niet in het

supplement is verwerkt. Besloten is om hoofdstuk A 7, bewaring, op korte termijn
grotendeels te wijzigen. Dit hoofdstuk zal dan onder meer aangevuld worden met
andere vrijheidsbenemende maatregelen en aangepast worden aan de wijziging van
de artikelen 84 en 87 Vreemdelingenbesluit(TBV 71).

Wiltu slechts één zaak inuw brief behandelen
en bijbeantwoording het kenmèrk vermelden.
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Voor een overzicht van de wijzigingen die in dit supplement zijn opgenomen
verwijs ik u naar de toelichting op de vaststellingsbeschikking en het summier
overzicht.

De staatssecretaris van Justitie,
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Bijlage

1. Vervallen TBV's en circulaires

De volgende Tussentijdse Berichten en circulaires zijn in dit
Supplement verwerkt en komen dus met de inwerkingtreding van dit
Supplement te vervallen:

Nr.

- TBV 35 d.d. 25.06.1990

- TBV 45 d.d. 19.11.1991

- Circ.. d.d. 28.11.1991

- TBV 46 d.d. 15.11.1991

- TBV 48 d.d. 10.12.1991

- TBV 49 d.d. 30.12.1992

- Circ. d.d. 6.1.1992

(165650j91jDVZ)

- TBV 50 d.d.

- TBV 51 d.d.

- TBV 53 d.d.

- TBV 54 d.d.

- TBV 56 d.d.

- TBV 58 d.d.

- TBV 60 d.d.

- TBV 66 d.d.

- TBV 67 d.d.

8.1.1992

13.2.1992

6.2.1992

31.3.1992

6.5.1992

22.6.1992

29.6.1992

21.9.1992

1.10.1992

Ond~rwer12

adreswijziging en indeling
werkzaamheden Bureau Visadienst

toelatingsbeleid oudere vreemdelingen

indeling Bureau Visadienst; wijziging
van adres en telefoonnummers

bericht omtrent verwijdering

geconcentreerde behandeling van asiel-
verzoeken en besluitvorming in eerste
aanleg

einde overgangsregeling vrij verkeer
van Spaanse en Portugese onderdanen

geconcentreerde behandeling van
asielverzoeken en besluitvorming in
eerste aanleg (aanvulling op TBV 48)

vrijwillig vertrek van vreemdelingen
onder het terugkeerprogramma

ontheffing paspoortvereiste

wijziging aanvraagprocedure en
distributie van verblijfsdocumentenj
W-documenten

wijziging aanvraagprocedure en
distributie van verblijfsdocumentenj
W-documenten

toelatingsbeleid oudere vreemdelingen

ontheffing paspoortvereiste

verblijfsrecht economisch niet-
actieven EEG-onderdanen

chauffeurs in het internationale weg-

transport

kennisgeving van beschikkingen
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2. Geldige TBV's en circulaires

De onderstaande Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire

1982 zijn nog steeds van kracht:

Nr. Onderwer.12

- TBV 44 d.d. 11.11.1991

- TBV 47 d.d. 4.12.1991

- Circ. d.d. 13.1.1992

(173510/91/DVZ)

- Circ. d.d. 29.1.1992

- TBV 52 d.d. 16.2.1992

- TBV 55 d.d. 6.5.1992

- TBV 61 d.d. 24.6.1992

- TBV 63 d.d. 20.7.1992

- Circ. d.d. 22.7.1992

(218167/92/DVZ)

- TBV 64 d.d. 22.7.1992

- TBV 69 d.d. 20.10.1992

- TBV 71 d.d. 19.11.1992

informatieverstrekking/uitwisseling
vreemdelingendienst- Belastingdienst
m.b.t. aanvragen Sofi-nummer

gedoogdenregeling

paspoortuitvoeringsregeling Nederland

gedoogdenregeling

garantstelling

vreemdelingenbewaring, wijziging capa-
citeitsverdeling in huizen van bewaring

gedoogdenregeling

ontheemde (ex)Joegoslaven

vreemdelingenbewaring, wijziging capa-
citeitsverdeling in huizen van bewaring

Jongerenuitwisselingsprogramma's tussen
Canada

Verlenging regeling ontheemde (ex)
Joegoslaven

Wijziging van artikel 84 en 87 Vb

- TBV 26 d.d. 15.11.1989 beëindiging ROA-verstrekkingen

- TBV 27 d.d. 15.11.1989 geautomatiseerde verwerking van

gegevens over vreemdelingen

- TBV 30 d.d. 12.12.1989 terugkeer Tamils


