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1. Xn1.eiding

Geldig tot:
1 mei 1997

onderdeel:

DVZ/SBO

Relatie met eerdere circulaire:
Vreemdelingencirculaire 1982

In navolging op de nieuwe modellen D8 (TBV 62) is eveneens
een nieuwe opzet gemaakt van het model D7 (positief advies omtrent
afgifte machtiging tot voorlopig verblijf door het hoofd van
plaatselijke politie).
Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van 17 specifieke
modellen (D7 B11-1 t/m D7 B19-9) die elk zien op een bijzondere
categorie vreemdelingen (Vc 1982, deel B) en een aanbiedingsbrief
voor de referent (model A-I).

2. De modellen

3. Xnfo:coeren van referent

In de modellen wordt volledig getoetst aan de desbetreffende
toelatingseisen en de beslissing is gemotiveerd onderbouwd.

De in Nederland wonende referent wordt in alle gevallen over de
genomen beslissing geïnformeerd door het hoofd van de Visadienst.
Daartoe is een standaard formulier van kennisgeving (model D7-I)
ontworpen dat tegelijk met het model, D7 door het hoofd van
plaatselijke politie dient te worden ingevuld en toegezonden aan
het hoofd van de Visadienst.
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Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen
en bij beantwoordinghetkenmerk vermelden.

9203.,-4

4. T.B.C.-oaderzoek

Vooruitlopend op een beleidswijziging ten aanzien van het onder-
zoek op tuberculose is in alle modellen de voorwaarde opgenomen
dat de vreemdeling, behoudens onderdanen van Australië, Canada,
Israël of Japan, een onderzoek op tuberculose van de ademhalings-
organen moet ondergaan.
Te zijner tijd zult u over deze beleidswijziging worden bericht.
Tot dan is het onderzoek op tuberculose van de ademhalingsorganen
alleen verplichtvoor gezinsledenvan buitenlandsewerknemers
overeenkomstighet bepaalde in hoofdstuk B 11 onder 8 van de
Vreemdelingencirculaire1982.

5. 'raakvan hoofd plaatseUjke poUtie

Het hoofd van plaatselijkepolitie draagt er zorg voor dat de
"nieuwe"modellen D7 in ieder geval vanaf de datum van inwerking-
treding van deze circulairein gebruik worden genomen. De "oude"
modellen D7 die nadien worden ingezondenzullenworden geretour-
neerd met het verzoek één en ander alsnog conform het bovenstaande
af te handelen.

6. Overige infoXJDatie

Eén exemplaar'van elkmodeldoe iku hierbij toekomen.De modellen
zijn in Vc-formaatuitgevoerd, zodat zij in de Vreemdelingencircu-
laire 1982 gevoegd kunnen worden ter vervangingvan het oude model
D7.

U kunt de nieuwe modellen D7 bestellenbij de staatsdrukkerij/
Uitgeverijof bij de bekende drukkerijenen uitgeversvan dit
soort'drukwerken.
Het adres van de Sdu is: Postbus 20023

2500 EA 's-Gravenhage
Telefoon 070-3789911

7. Correctie van 8Odel. D8-X ('rBV 62)

In model D8-I (aanbiedingsbriefaan referent)is abusievelijkde
zinsnede "voorts voeg ik bij deze brief een tientaligeblauwe
folder waarin wordt verwezen op de beroepmogelijkheidop grond van
de Wet A.R.O.B. (Wet AdministratieveRechtspraakOverheidsbeschik-
kingen)" opgenomen.Een gecorrigeerdmodel D8-I doe ik u hierbij
toekomen.
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