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~-- ~ ~- ;0,-.. 1. de betrokken vreemdeling is alleenstaande in zij n land van

2. alle of vrijwel alle kinderen van de b~tr~kken vreemdeling

Nederland ". - -,/ .,,' . .

~n zijn in het bezit van een vergunning to~ vestiging
of hebben het Nederlandersschapverkregen; .-

3. één van de kinderen dan wel de kinderen gezamenlijk beschikken
over voldoende middelen van bestaan om mede te kunnen voorzien

kosten van levensonderhoud van de,betrokken vreemdeling;
4. er is passende huisvesting voor de betrokken vreemdeling;
5. de betrokken vreemdeling. vormt geen bedreiging. van de openbare orde..

Aan de vergunning ~ot verblijf wordt het voorschrift verbonden tot het
sluiten van een voldoende ziektekostenverzekering.

QezOtlKadres inlichtingenbij doorkiesnummer
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Verzoekeslechts één zaak in uw briefte behandelenen bij beantwoordingde datum en het kenmerkte vermelden.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE"

CIRCULAIRE

Postbus 20301

2500 EH Der. Haag
tel: (070) 370 7911; telex 30912 mvj ol

@:.t.;;;;y

Aan:

- de poofden van plaatselijke
Politie,

-' de Staf van de Koninklijke Mare-
chaussee,
i.a.a. de Procureurs-Generaal

(fgd directeuren van politie);
de districtsbureau's van de

Rijkspolitie

datum:
6 mei 1992

datum inwerkingtreding:
6 mei 1992

ons kenmerk:

20l067/92/DVZ
geldig tot:
6 mei 1996

aard:

bekendmaking van beleid

onderdeel:

. DVZ/SBO

onderwerp:

Toelatingsbeleid oudere vreemdelingen'
(TBV 56) .

Relatie met eerdere circulaire:

, aanvulling van circulaire
d.d: 19.1l.~9l (TBV 45)

Bij circulaire d.d. 19 november 1991 (149627/9l/DVZ) bent u geïnformeerd over
het toelatingsbeleid oudere vreemdelingen.

In de hierboven genoemde circulaire is bepaald dat toelating op grond van het
humanitaire beleid wordt verleend aan de vreemdeling van 65 jaar of ouder die
voldoetaan de volgendevoorwaarden: .
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herkomst;

verblijven in

duurzaam
in de

bijlage(n)
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Geconstateerd kan worden dat bij de toepassing van deze criteria enige
onduidelijkheid is gerezen. In deze circulaire zal een aanvulling op c.q.

ver~uidelijking van deze criteria worden gegeven..

Wat betreft"de"criteria waaraan voldaan moet worden wil de oudere vreemdeling
voor toelating in aanmerking komen verdienen de onderstaande criteria

aanvulling c.q. verheldering:

ad 2. Verblijf(s)(positie) van kinderen in Nederland

De voorwaarde' dat alle of vrijwel alle kinderen van de betrokken vreemdeling
in Nederland dienen te verblijven en in het bezit moeten zijn van een'
vergunning tot vestiging of het Nederlanderschap hebben verkregen dient als
volgt te worden gelezen en aangevuld:
a. (vrijwel) alle kinderen van de betrokken vreemdeling verblijven in

. Nederland;
b. alle kinderen van de betrokken vreemdeling verblijven

met een status ex artikel 10 Vw, als asielgerechtigde
(genaturaliseerde)' Nederlander.

~'~-,----~ .
'.~: ,:, .

hier te lande

of als
...

.coelichcing
ad a. deze voorwaarde biedt bijvoorbeeld ruimte voor toelating tot Nederland.

als één van de kinderen in het land van herkomst of een derde land

verblij ft. Wel dient verzekerd te zijn dat Nederland het meest'
aangewezen land is voor de opvang van de vreemdeling. Hiertoe dient
onder meer te worden bepaald of opvang en verzorging door een ~ind dat
in het land van herkomst verblijft niet mogelijk is en de vreemdeling'

door het verblijf van zijn of haar kinderen hier te lande een zekere
binding heeft met Nederland.

ad b. Deze voorwaarde beoogt de verzorging van de vreemdeling in Nederland
redelijkerwijs veilig te stellen. omdat de'kinderen hier te lande voor
onbepaalde duur kunnen verblijven. Aan deze' voorwaarde. wordt dus niet
voldaan indien één of meer van d~ in Nederland~verblijvende kinderen in'

het bezit is/zijn van een vergunn~ng tot verblijf voor bepaalde duur.
...

ad 3. ~old~ende' middelen van bestaan , ,

De voorwaarde dat één van deze kinderen dan wel de kinderen gezamenlijk
duurzaam beschikken over voldoènde middelen van bestaan om'mede te kunnen

voorzien in de kosten van levensonderhoud van. de betrokken vreemdeling is.

opgesteld vanuit het uitgangpunt dat voorkomen dient te worden dat de oudere
vreemdeling een beroep. doetr"'opde openbare kas'. De wijze' waarop één van de
kinderen hieraan voldoet danwel de kinderen gezamenlijk hieraan'voldoen is

niet voorgeschreven. Wel dienen de. kinderen zelfstandig te.beschikken over
voldoendemiddelenvan bestaan. . . .

Door de toepassing van het middelenvereiste is een garantstelling niet
vereist. De vraag of kinderen samen garant kunnen staan is derhalve niet aan
de orde. Bij het opstellen van' een.'definitievegarantstellingsregeling,in
navolging op de interim-regeling zoals omschreven in TBV nr. 52, zal de,
mogelijkheid van'meerdere garantstellers in het algemeen worden bezien.
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.Voorschrift tot het afsluiten van een ziektekostenverzekerin~

Wat betreft het voorschrift tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering
worden de problemen die zich bij het voldoen aan dit voorschrift kunnen

voordoen onderkend. Er wordt echter vooralsnog vanuit gegaan dat deze
problematiek met name gelegen is in de hoge ziekt~kostenpremies die door de
ziektekostenverzekeraars worden gesteld. Dit is echter geen voldoende grond
voor het niet voldoen aan het gestelde voorschrift. Wordt niet aan het
voorschrift voldaan dient de vergunning in beginsel te worden geweigerd.

Vreemdelingen die niet aan deze criteria voldoen kunnen desalniettemin in

aanmerking komen voor toelating tot Nederland op grond van klemmende redenen
van humanitaire aard, indien hun individuele omstandigheden daartoe

aanleiding geven.~
Volledigheidshalve wijs ik erop dat de Minister van Justitie bevoegd is om
toelating te verlenen op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

De Vree~delingencirculaire zal bij het eerstvolgende supplement in deze zin
worden aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie

namens de Staatssecretaris,

he~ Hoofd van de Di~ec~~e Vre~ken,
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