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Beschikking, 1

~~
MINISTERIE VAN JUSTITIE
Postbus 20301

2500 EH 's-Gravenhage

tel: (070) 370 79 11; felex 34554 mvjnl

Directie Vreemdelingenzaken
Staf Beleidsontwikkeling
Nr. 175108/92/DVZ

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Vreemdelingenwet

(Stb. 1965, 40) artikel 90 van het Vreemdelingenbesluit

(Stb. 1966, 387) en de artikelen 16, tweede lid, 19, eerste lid,

en 23 van het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188);

Bes 1 u i t :

Artikel 1

De Vreemdelingencirculaire 1982, vastgesteld bij beschikking van de

Staatssecretaris van Justitie van 26 oktober 1982, in werking

getreden op 1 februari 1983 en laatstelijk gewijzigd bij beschikking

van 8 mei 1991, wordt gewijzigd overeenkomstig de bij deze beschik-

king gevoegde bijlage;

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na

de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt ge-

plaatst;

Artikel 3

De tekst van deze wijzigingen wordt algemeen verkrijgbaar gesteld

door middel van een aanvulling op de uitgave "Vreemdelingen-

circulaire 1982":

's-Gravenhage, 9 januari 1992

bezoekadres inlichtingen bij

Schedeldoekshaven 100
2511 EX 's-Gravenhage

Verzoekeslechts één zaak in uw brief te behandelen en bij beantwoordingde datum en het kenmerk te vermeiden.
MN 05/86-blSF 41 - Hg 30857
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Beschikking 2

Vreemdelingencirculaire 1982, supplement 6

Toelichtina

Bij beschikking van de staatssecretaris van Justitie zijn in de
Vreemdelingencirculaire 1982 enkele wijzigingen aangebracht.

Met deze wijzigingen wordt beoogd de circulaire te actualiseren

in overeenstemming met het beleid zoals dat in tussentijdse in-
structies aan de hoofden van plaatselijke politie is vastgelegd.
Aangezien om redactionele redenen in supplement 5 niet alle tot

dan toe verschenen tussentijdse beleidswijzigingen konden worden

verwerkt (de sluitingsdatum daarvoor was januari 1990) heeft bij

de onderhavige aanvulling verwerking plaatsgevonden van de be-
leidsonderwerpen die zich daartoe leenden. Deze zesde periodieke

aanpassing van de Vreemdelingencirculaire bevat voorts wijzigin-
gen naar aanleiding van wetgeving, beleidsnotities, brieven aan
de Tweede Kamer en ontwikkelingen op het internationale vlak.

De belangrijkste onderwerpen die met het zesde supplement aanvul-

ling of wijziging zullen ondergaan zijn de volgende:

- Het openbare orde beleid is aangepast aan het uitgangspunt dat
aan vreemdelingen een sterkere rechtspositie dient te worden

verleend naarmate zij langer legaal in Nederland hebben

verbleven (Tussentijds Bericht nr. 33 van 20 februari 1990).
De richtlijn had alleen betrekking op die gevallen waarin een

opgelegde gevangenisstraf aanleiding is om de ongewenstver-
klaring en de verblijfsbeëindiging te overwegen van een
vreemdeling die voor een niet-tijdelijk doel tot Nederland is
toegelaten. Bij de verwerking van deze richtlijn is echter

gebleken dat de aansluiting bij de huidige tekst van de
Vreemdelingencirculaire niet goed kon worden gerealiseerd.
Derhalve is besloten het beleid inzake verblijfsbeëindiging en

ongewenstverklaring voor vreemdelingen toegelaten voor een
niet-tijdelijk verblijfsdoelook van toepassing te verklaren

op vreemdelingen toegelaten voor een tijdelijk verblijfsdoel.

De wijziging is verder aangevuld met verwerking van het beleid
ten aanzien van de vrijheidsbenemende maatregel.

De beleidswijziging inzake openbare orde heeft er voorts toe
geleid dat ook andere onderdelen van de Vc aangepast dienden te
worden. Ten aanzien van het onderdeel "verblijfsrechtelijke

positie van vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of als
minderjarigen toegelaten tot Nederland" is in dit kader

besloten tot een herschrijving en vereenvoudiging van het
beleid. Voorts is het beleid inzake de ongewenstverklaring
verduidelijkt.

- In het beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers is zowel

voor vreemdelingen die werkloos worden gedurende hun verblijf

h.t.l. op grond van art. 9 Vw als voor vreemdelingen die buiten
Nederland werkzaamheden hebben verricht en dientengevolge in

het algemeen niet beschikken over een verblijfstitel, een
regeling opgenomen inzake de verblijfsrechtelijke gevolgen van
werkloosheid (Tussentijds Bericht nr. 36 van 30 juli 1990).

De leeftijdsgrenzen in het gezinsherenigingsbeleid zijn

aangepast (Tussentijds Bericht nr. 39 van 11 maart 1991)
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- Het beleid voor vreemdelingen werkzaam op Nederlandse schepen
en op boorplatformen op het Nederlandse deel van het continen-
tale plat is uitgebreid met de categorie vreemdelingen die
werkzaam is als chaufeur in het internationale wegtransport
(Tussentijds Bericht nr. 40 van 15 mei 1991).
Voor deze categorie is een verblijfsrechtelijke faciliteit
opgenomen.

- De voor de uitvoering van de Algemene bijstandswet noodzake-
lijke informatie-uitwisseling tussen de vreemdelingendiensten
en de gemeentelijke sociale diensten is in het hoofdstuk
administratie en registratie verder gestructureerd (Tussentijds
Bericht nr. 43 van 7 juni 1991). Een verwijzing is aangebracht
naar de in de bijlage opgenomen circulaire van de
staats secreta ris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18
mei 1991 en relevante bepalingen van de ABW.
Voorts is de verklaring ex art. 84 ABWals model opgenomen.

- In het hoofdstuk vluchtelingen en asielgerechtigden is een pa-
ragraaf toegevoegd met informatie over de opvang asielzoekers
onder verwijzing naar de regeling opvang asielzoekers.
Voorts is een paragraaf toegevoegd inzake de tewerkstelling van
asielzoekers (Tussentijds Bericht nr. 42 van 18 maart 1991)
onder verwijzing naar het beleid inzake buitenlandse
werknemers.

- De kosten van visumfaciliteiten zijn gewijzigd conform de
wijziging van het legesbesluit 1983 per 1 september 1990

(circulaire 23346/90 van 20 juli 1990). Met deze wijziging is
tevens een verduidelijking van 'het visa-beleid bewerkstelligd.
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