opbergen achter Deel C, Vc.
(na de aanschrijving van 17 december 1977)
Kinisterie van Justitie
Directie Vreemdelingenzaken
nr. AJZ 401 2/02979-8-294

Onderwerp :
informatie omtrent het
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's-Gravenhage, 2 9 juni 1978

Keren Procureurs-Generaal,
Directeuren van Politie;
&.heren
Hoofden van plaatselijke politie;
de heer Commandant der Koninklijke
Marechaussee;
het Ministerie van Financiën (Directie ~ouane);
de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam.
&g&

Hierbij deel ik u mede dat ik, in het licht van de in de praktijk
opgedane ervaringen, besloten heb de richtlijnen betreffende de
toelating van vreemdelingen die een hetero- of homofiele relatie
hebben met een Nederlandse man of vrouw, enigszins aan te passen.
Voorts heb ik besloten de toepassing van deze richtlijnen uit te
breiden tot hier te lande op grond van art. 15, lid 1 , Vreemdelingenwet toegelaten vreemdelingen.
De aanschrijving van 7 juli 1975 wordt hierbij ingetrokken.
Toelatiqg-van vreemdelingen die een hetero- of homofiele relatie
hebben met een Nederlandse man of vrouw, of met een vreemdeling die
in Nederland als vluchtelina is toegelaten.
In deze gevallen gelden in beginsel dezel£de maatstaven als bij de
toelating van vreemdelingen, gehuwd met Nederlandse mannen of vrouwen, respectievelijk met een vreemdeling(e)

die in Nederland als

v1uchteEfPP.g is toegelaten. Toelating kan worden overwogen mits aan
de volgeAae voorwaarden w m d t voldaan :
1. De relatie moet een serieus karakter dragen, hetgeen met name in-

houdt dat de partners duurzaam samenleven en een gemeenschappelijke huishouding voeren, mits aannemelijk is dat de relatie niet ia
aangegaan met het doel verblijf in Nederland af te dwingen;

2. Beide partners dienen ongehuwd te zijn. Indien vast staat dat het
nog gehuwd zijn van (ken van) beiden niet aan betrokkene(n) zelf
kan worden tegengeworpen is een uitzondering op dit beginsel mogelijk;

J.

De partner moet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor
de kosten van levensonderhoud van de vreemdeling die toelating verzoekt, alsmede voor de eventuele kosten van terug-

keer naar het land van herkomst.
Het verblijf kan worden toegestaan, zolang de relatie voortduurt.
De bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning 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 kén exemplaar, met de
bijlagen, voorzien van zijn advies aan de Piinister van Justitie
doet toekomen. Indien er naar het oordeel van het hoofd van
plaatselijke politie gronden aanwezig zijn tot weigering van de
vergunning tot verblijf, dan dient terzake aan de %nister

van

Justitie een bijzondere aanwijzing te worden gevraagd.
Indien er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 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,
dient terzake steeds een bijzondere aanwijzing aan de Ninister
van Justitie te worden gevraagd.

De Staatssecretaris van Justitie,
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