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Opbergen aohter d.el G-~ yan de

Vreemdelingenoirculaire (na de
aanschrijvinK van 20 maart 1978)

onderwerp. buitenland.e zeelieden '.-Gravenhage, 25 april 1979

.Aan . de heren hoofden van plaat.elijke
politie;

de heer Commandant der Koninklijke
Mareohaussee;

het Ministerie van Financiln,
direotie Douane;

de heer Chef Rivierpolitie te
Rotterdalll

de heren Procureurs-Generaal fgd.

Directeuren van Politie.

,.~.

i.a.a. .

De Vreemdelingenoirculaire G-4-3 voorziet dat onderdanen van

werYingslanden, die gedurende tenminste zeven jaren al. zeeman op een Neder-

lands schip hebben geyaren onder bepaalde Toorvaarden voor een vergunning

tot verblijf voor verblijf en werk aan de wal in aanmerking kunnen komen.

Zeelieden die geen werk en verblijf aan de wal wensen en zeeman

willen blijven konden tot op heden niet voor een vergunning tot verblijf in

aanmerking komen, ongeacht het aantal jaren dat zij aan boord van Nederland-

se sohepen werkzaam zijn geweest.

Aangezien in de praktijk is gebleken, dat indien de zeeman een

Nederlandse haven als thuiehaven heeft, vaak grote behoefte bestaa~ aan toe-

stemming voor verblijf hier te lande van het gezin van de betrokkene, is ge-

zocht naar een regeling die aan deze behoefte tegemoet zou kunnen komen, re-

kening houdende met de bijzondere problemen die op dit punt aan de scheep-

vaart inhaerent zijn.

~ Daarbij is getracht nauw aan te sluiten bij de hierboven genoemde

regeling neergelegd in de Yreemdelingenciroulaire G-4-3.

Besloten is om een zeeman die verzoekt om toestemming tot verblijf

voor zijn gezin hier telande, een vergunning tot verblijf te verlenen tenein-

de gezinBhereni~ing mogelijk te maken en wel indien aan de volgende voorwaar-

den is voldaan.

a. de vreemdeling moet tenminste ds laatsts zeven jaren onafgebroken

op Nederlandse schepen hebben gevaren;

b. hij moet over een goede conduite-staat als zeeman besohikken;

o. het sohip waarop de zeeman is aangemonsterd moet een Nederland-

se haven als thuishaven hebben, d.w.z. deze haven frequent aan-

doen, terwijl voorts van een zekere binding met Nederland spra-

ke dient te zijn, bijvoorbeeld regelmatig verblijf hier te lan-

de en het beschikken over passende huisvesting;



d. hij .oet aannemelijk maken, dat hij tenminste nog ~In

jaar over werk als zeeman op een Nederlands schip be-

sohikt. .-

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de betrokken

zeeaan een vergunning tot verblijf worden verleend met de beperking:

wvoor het verrichten van arbeid in loondienst als zeevarende aan

boord van een Nederlands schipw.

Wat het frequent aandoen van de Nederlandse thuishaven be-

treft, dient te worden gedacht aan de zogenaamde w24 uur op - 24

uur afw diensten, een wekelijks verblijf hier te lande of althans

-----

een verblijf met kort. tussenpozen.

Analoog met het bepaalde voor zeelieden die zich na zeven

jaren varen aan de wal.villen vestigen, zal de eis dat een machti-

ging tot voorlopig verblijf aoet zijn aangevraagd en verkregen niet

worden gesteld.

Met betrekking tot de gezinshereniging van hen die onder

genoemde regeling zullen vallen, zij opgemerkt, dat deze onmiddellijk

zal kunnen plaatsvinden, indien aan de normale voorwaarden voor ge-

zinshereniging is voldaan I passende huisvesting, voldoende inkomsten

eto.

Tenslotte zij opgemerkt dat onder deze regeling van zeelieden

ook zullen .oeten vallen diegenen die werkzaam zijn op Nederlandse

binnenschepen en op aan Nederlandse schepen gelijkgestelde inrichtin-

gen, baggermolens, zandzuigers, e.d.

Niet onder de regeling zullen vallen zij die werken op in-

richtingen die niet met schepen zijn gelijkgesteld, met name kunstma-

tige eilanden zoals boorplatformen.

Het verdient aanbeveling bij het gestelde op blz. C-10 e.v.

hoofdstuk V van de Vreemdelingencirculaire (dat passagierende zeelie-

den betreft) een verwijzing naar de inhoud van deze oirculaire aan te

~

~--

brengen.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,

Het hoofd van de Directie Vreemdelingen~aken,

Fraaij


