
MINIST~RIE VAN JUSTITIE

Dirp.cti~Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/E-633~A-382

Op te bergen achter Deel C Vc

(na de a~nschrijving van 31 juli 1981)

's-Gravenh<t~, 28 oktober 1981

Aan: de heren Procureurs-Generaal,

fgd. ()irecteuren van Politie;

de heren Hoofden van plaatselijke politie;

de heer Commandant der Koninklijke Marechaussee;

het Ministerie van Financi~n IDiretie Do'Jane);

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam

"'""""

Betreft: wijziging art. 24a Voorschrift Vreemdelingen

Hierbij doe ik u de 41e wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen

toekomen.

De wijziging strekt tot verduidelijking en tot aanvulling van het. in

art. 24a, eerste lid, onder ~, VV gestelde.

Ter toelichting di ene hét vOlgende.

Bij art. 24a VV is verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland krachtens

het bepaalde in art. 10, tweede lid, Vw, JO art. 47 Vb, toegestaan aan

vreemdelingen die weliswaar niet geheel voldoen aan de ill art. 47 Vb ge-

stelde voorwaarden betreffende voorafgaand rechtmatig verblijf in

Nederland in de daarbij omschreven hoedanigheid, doch die, gelet op de

strekking van de bepaling van dat artikel, praktisch gelijkgesteld

kunnen worden met vreemdelingen die wel aan die voo~~arden voldoen.

,, ,
Dit geldt met name voor vreemdelingen die eerst na het ontstaan van de

in art. .41, eerste lid, aanhef, Vb omschreven gezinsrelatie houder zijn

geworden van een verguMing tot vestiging; alvorens deze vergunning te

verkrijgen hebben illllllers,gelet op het bepaalde in art. 13, derde lid,

Vw, ook deze vreemdelingen in het algemeen reeds geruime tijd in Neder-

land verbleven (art. 24a, eerste lid, onder !" VVI.

. Voorts geldt de gelijkstelling voor kinderen die hier te lande worden

geboren in een gezin waarvan een der ouders voldoet aan de in de aarlhef

van art. 41, eerste lid, Vb omschreven vereisten (art. 24a, eerste lid,

ondE'r ~, VVI. Het stellen van de voorwaarde dat kinderen als hier bedoeld
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om voor het verblijf van onbepaalde tijd in aanmerking te komen

tenminste een jaar als houder van een vergunning tot verblijf

in N~derland hebben gewoond, komt in dit geval overbodig voor,

mits althans ook aan de moeder verblijf in Nederland anders dan

krachtens art. 8 Vw was toegestaan. Uitgegaan moet immers worden

van geboorte in een hier te lande gevestigd gezin. Ook aan de overige

in art. 47, eerste lid, Vb omschreven vereisten behoort uiteraard te

worden voldaan; dit geldt met name de leeftijd beneden 21 jaar.

Ter verduidelijking van deze bedoeling wordt thans in art. 24a,

eerste lid, onder ~, VV nader bepaald dat van hier te lande ge-

boren kinderen behalve de in de aanhef van art. 47, eerste lid, Vb

bedoelde persoon ook de andere echtgenoot houder van een vergunning

tot verblijf of van een vergunning tot vestiging moe~ zijn, of als

vluchteling in Nederland moet zijn toegelaten, en dat het gaat 0111

kinderen beneden de leeftijd van 21 jaar.

Tenslotte is art. 24a, eerste lid, onder ~, VV gewijzigd met het

doel dat ook in geval van geboorte hier te lande aan het kind van

een Nederlandse moeder van wie het kind niet bij geböorte de Neder-

landse nationaliteit heeft verkregen, onmiddellijk verblijf voor

onbepaalde tijd wordt toegestaan. Door een aanwl1ing der bepaling

worden deze kinderen gelijkgesteld met hier te. lande geboren kinderen

van de houder van een vergunning tot vestiging of van een als viuchte-

ling toegelaten vreemdeling.

De Staatssecretaris van Justitie.

namens de Staatssecretaris,

Het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken ,

H.C. Fraaij
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken

Nr. AJZ 1334/E-633-A-382

Voorschrift Vreemdelin~en

41e wijziging

r--.
De Staatssecretaris van Justitie,

In overeenstemming, voor zoveel nOdig, met de

Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de

Staatssecretaris van Financi~,

Gelet op de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) en

het Vreemdelingenbesluit (stb. 1966, 387);

Besluit:

Het Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt. 1966, 188)

wordt gewijzigd als volgt:

Van artikel 24a wordt het in het eerste lid onder b

gestelde als volgt gelezen:

" ,

~. kinderen die in Nederland zijn geboren uit het huwelijk van een in

Nederland wonende Nederlander of van een vreemdeling, als bedoeld in

artikel 10, eerste lid, van de Wet, met een vreemdeling, als bedoeld in

een van de artikelen 9 en 10 van de Wet, zolang zij feitelijk tot het

gezin van deze Nederlander of van eerstbedoelde vreemdeling behoren en

de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt.

's-Gravenhage, 28 oktober 1981

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

H.C. Fraaij


