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Onderwerp:
informatie omtrent
het vreemdelingenbeleid
Aan de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politie;
de heren Hoofaen van plaatselijke
politie;
de heer Commandant der
Koninklijke Marechaussee;
het Ministerie van Financiën
(afdeling ~ouane);
de heer Chef Rivierpolitie te
Rotterdam.

Hierbij worden te uwer kennis gebracht enkele richtlijnen betreffende het in bepaalde gevallen te voeren beleid inzake de toelating dan wel beëindiging van het verblijf van vreemdelingen.
Deze beleidslijnen worden reeds enige tijd ten departemente
toegepast. Het is uiteraard van belang dat ook u daarvan op de
hoogte is.
Het is niet denkbeelding dat op grond van de in de praktijk opgedane ervaringen onderstaande wijzigingen dienen te worden verfijnd
of anderszins gewijzigd. Met het oog daarop stel ik het op prijs uw
re&c$*es
1

te vernemen indien U daartoe aanleiding ziet.

. Vervalt.

2. Toelating van ongehuwde vreemdelingen die een hetero- of homofiele
relatie hebbec met een ?iederlandSe man of vrouw,
In deze gevallen gelden in beginsel dezelfde maatstaven als b i j ae
toelating van vreemdelingen, gehuwd met Nederlandse mannen of
vrouwen. Toelating kan worden overwogen mits aan de volgende vrorwaarden wordt voldaan:

-

a. het

-

a. het dient een serieuze relatie te betrerfen;
b. de Nederlandse partner (of een anaere daartoe solvabel geachte
persoon) moet de verantwoordelijkheid op zich nenen voor de
koster. van het levensonderhoud vaK de ander, zomede voor de
eventuele terugreiskosten naar het land van herkomst.
Het verblijf kan worden toegestaan, zolang de relatie voortduurt.
Het is duidelijk dat in de gevallen, waarin de aangegane relatie
uitsluitend ter. doel heeft om een verblijf in Nederland af te
dwingen, geen toelating behoort glaats te vinden.
De bevoegdheid tot het verlenen van een vergunn-ng tot verblijf
berust in de bovenomschreven gevallen bij de Minister van Justitie.
Daartoe strekkende voorstellen waren, vergezeld van het verzoek,
in tweevoud toe te zenden aan de bevoegde procureur-generaal, fgd.
directeur van politie, die 4én exemplaar, met de bijlagen, voorzien van zijn advies aan de Minister van Justitie doet toekomen.
indien er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie
gronden aanwezig zijn tot weigerinn van de vergunning tct verbli;f,
dan dient terzake aan ae Minister van Justitie een bijzondere aarwijzing te worden gevraagd.
Indien er naar net oordeel van het hoofd van plaatseiij~epolitie
aanleiding bestaat tot weigering van de verlenging van de geldigheidsduur, of tot intrekking van de vergunning tot verblijf van
een tot de onderwerpelijke categorie behorende vreemdeling omdat
niet meer over voldoende middelen van bestaan wordt beschikt, of
omdat inbreuk is gemaakt op de openbare orde, dan wel sprake is
voor de nationale veiligheid, dient terzake steeds een
van geiraar
-,
bijzonaere aanwijzing aan ae Minister van Justitie te worden Ce4-

vraagd

.
Ce Staatssecretaris van Justitie,
H.J.
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