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Supplement 2 (januari 1985)

Summier overzicht

(Ministerie van Justitie, directie Vreemdelingenzaken
AJZ 5707/E 4178-2)

Deel A

A2

A2i2.1.2

A2i2.1.3

A2;2.l.4

A2;2.2

A4

Algemeen deel

Contact met het Ministerie (aanvulling)

Informatietelefoon Afdeling Verblijfsregelingen
(aanvulling)

Coördinator behandeling asielzaken (aanvulling)

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-ambtenaar zie ook
A9, 6) (aanvulling)

Inschakeling van de piketambtenaar buiten
kantooruren (wijziging)

Toelating

A4i2.3.3.5 Ontvangst, beheer en teruggave van retourpassage-
biljetten en garantiesommen (aanvulling zie ook AIO,
2.8 en Bijlage C43)

A4;2.6.7

A4;5.2.2

Categorieën van vreemdelingen van wie het reisvisum
niet mag worden gewijzigd of verlengd zonder vooraf-
gaande machtiging van de Visadienst

- toevoeging van een lijst van Arabische landen
(aanvulling)

- melding van een verlenging of wijziging van een
reisvisum na telefonische machtiging met formulier
D3 aan het ministerie van Just~tie (wijziging)

Maatstaf voor voldoende middelen van bestaan

(aanpassing in verband met B19; 2.6.5)~

A4;5.3.3.2 Ontzegging van (voortgezet) verblijf wegens onher-
roepelijke veroordeling tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf (correctie)

f
f A4;5.3.3.4

A4;5.8.3

Weigering of intrekking van een vergunning tot ves-
tiging wegens strafbare feiten; (aanvulling in ver-
band met A4; 6.1.3.3 en 6.2.1)

Het vragen van een bijzondere aanwijzing aan de
Minister van Justitie in verband met een voorgenomen
weigering de geldigheidsduur te verlengen van de
vergunning tot verblijf van een vreemdeling die in
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1

. A4;5.8.5

A4;5.9.2

A4;5.9.3

A4;6.1.l

p
i

\

I A4; 6 . 1 . 2
I

A4;6.1.3.2

Nederland is geboren of als minderjarige voor
gezinshereniging toegelaten (aanvulling in verband
met B20; 3.7)

Gedragslijn indien een verzoek om verlenging van de
geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf te
laat is ingediend;
(wijziging mede in verband met B21)

Het vragen van een bijzondere aanwijzing aan de
Minister van Justitie indien intrekking wordt over-
wogen van een vergunning tot verblijf van een vreem-
deling die in Nederland is geboren of als minderja-
rige toegelaten voor gezinshereniging
(aanvulling in verband met B20; 3.7)

Verblijfsrechtelijke gevolgen van vertrek naar het
buitenland voor de houder van een vergunning tot
verblijf (aanpassing in verband met B21)

Legaal verblijf als voorwaarde voor het opbouwen van
aanspraken op een vestigingsvergunning (aanvulling)

Criteria voor bepaling van het hoofdverblijf
(aanpassingen, mede in verband met B21)

Duurzame bestaansmiddelen als voorwaarde voor ver-
lening van een vergunning tot vestiging aan vreemde-
lingen die ten minste vijf jaar legaal in Nederland
hebben verbleven als (huwelijks)partner van een
Nederlander dan wel een vreemdeling met een ver-
blijfsrecht op grond van art. 9 of 10 Vw (aanvulling
in verband met notitie afhankelijke verblijfstitel,
16 juli 1982, Tweede Kamer 17501 nrs. 1-2)

A4;6.1.3.3 Weigering cq. intrekking van een vergunning tot
en 6.2.1 vestiging op grond van strafbare feiten (wijziging)

(zie ook A4; 5.3.3.4)

~ M;8r

Herstel van de gezinsband, nadat een eerdere ver-
breking heeft geleid tot het verlies van het ver-
blijfsrecht voor onbepaalde duur krachtens art. 10,
tweede lid, Vw (aanvulling)

A4;9.1.3.3 Toezending van een beschikking aan een vreemdeling
in het buitenland, via het ministerie van Justitie,

V J door tussenkomst van de Nederlandse diplomatieke of\ consulaire vertegenwoordiging aldaar (aanvulling)

A4;lO

Q ~.. f
- f

Herschrijving met name in verband met machtiging aan
het hoofd van plaatselijke politie om terugkeervisa
af te geven aan vreemdelingen die een beslissing
over hun verblijf in Nederland mogen afwachten
(wijziging)
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A5

A5;l.4.l

Toezicht
. I'i. &~~

Vvt:'~-:) l--A fJt-l..t6W

Halfjaarlijkse verslaglegging van controles op
vreemdelingen, met gebruikmaking van formulier
(wijziging)

D 33

A5;2.2.2.l Vrijstelling van de legitimatieplicht van legaal in
Nederland verblijvende kinderen beneden de vijftien
jaar (correctie)

A5;2.5.l.2 Vrijstelling van de verplichting tot aanmelding voor
vreemdelingen die op grond van art. 8 Vw in
Nederland mogen verblijven (correctie)

A5 ; 6 .f (

A5;7.l 7

A5; 7. 2. 6

/
:

! t 'f\f<
A5;7.3

ij
A5 ; 7 .4 ~

Onder a: Ongewenstverklaring wegens veroordeling bij
gewijsde of transactie terzake van herhaaldelijke
overtreding van bij de Vreemdelingenwet strafbaar
gestelde feiten (wijziging)
Onder c: Toelichting vervallen (correctie)

Gedragslijn bij signaleringen in het opsporings-
register (algemeen) (aanvulling)

Signalering 'vtv voor onbepaalde duur vervallen'
(aanvulling)

Opneming van signaleringen in verband met uitvoering
( van de Vreemdelingenwet (procedure)

\

(aanvulling)

Vervallenverklaring van signaleringen (procedure)
(aanvulling)

A6 N..' Ui tzetting

A6;1.1.6 ~(VerhOUding uitzetting - uitlevering (correctie)

A6; 9 . 1 P I

A7

A7i2.6

p
.

.

.

-

{

en 2.7

Wijzen waarop uitzetting kan plaatsvinden
(aanvulling)

Bewaring

Zo beperkt mogelijke toepassing van de bewaring;
bewaring van jeugdige personen (aanvulling in ver-
band met notitie, 13 november 1984, Tweede Kamer
18737 nrs. 1-2)

A7;5.1.3

.1

He

_

t vragen van een bijzondere aanwijzing aan de
p Minister van Justitie in verband met opheffing van
1 d~ bewaring in een politiecel die een maand heeft

geduurd (aanvulling)

A7; 5. 1.

..

5

"
'{ Declaratie van kosten van bewaring in een politiecel

~ \ (aanvulling)

Vc Suppl.2 (januari 1985)



4Vreemdelingencirculaire 1982

A9 Administratie en registratie

A9i6

..

.

(

.

/

. ~erstre~king van inl~cht~ngen aan (semi)overheids-

p}

lnstelllngen en partlcullereni

N behandeling van verzoeken om informatie op grond vande Wet Openbaarheid van Bestuur (aanvulling)

AIO

AIOi2.8

Deel B

B3

B3i2.1
onder b

B3i2.3

B3i2.4

B3i2.12

B3i2.13

B3i2.14

B3i2.16

Voorlichtin9 aan de vreemdeling

Folder betreffende het stellen van zekerheid bij
binnenkomst in Nederland (zie ook Bijlage C43)
(aanvulling)

Bijzonder deel

Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde
personen

Verenigde Naties, gezinsleden die behoren tot de
kring der geprivilegieerden (actualisering)

Raad van Europa i toevoeging van de
Secretaris-Generaal van de Raadgevende vergadering
aan de genoemde geprivilegieerde personen
(correctie)

Europese gemeenschappen; Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek te Petteni houders van een dienstpas
F of T, een voorlopige dienstkaart of een verklaring
(zie ook bijlage C19i 11-14) (aanvulling)

Geprivilegieerde gezinsleden van functionarissen van
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht (actualisering)

Geprivilegieerde gezinsleden van leden en functiona-
rissen van het Iran-USA claimes Tribunal
(actua1isering)

Geprivilegieerde gezinsleden van de (plaatsvervan-
gend) uitvoerend directeur van de Internationale
Thee Promotie Associatie (aanvulling)

Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plat-
telandsontwikkeling (C.T.A.) (aanvulling; zie ook
C19i 9-10)

B4 Benelux en EEG

B4i3.1.1.~eVO1gen voor dè status van begunstigde EEG-onder-
en 3.1.1.3 daan van onderbrekingen van de werkzaamheden of het
en 3.1.1.4 verblijf, al naa~ gelang er een vergunning tot ver-

\ blijf is verleend voor vijf jaar (verblijfskaart der
~ EEG) of een verblijfsrecht voor de duur van de werk-

1l'.zaamheden (aanvulling)
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B6

B6;1

B7

B7;2.2.4

..

1
1"

B7; 2.2/? I

B7;2.2.9

B7;5

N
B7;6.2

BIl

Bll;7.3.1

Bll;7.3.2.2

~ Nt f.l
IÖ

Bll;7.3.3.2

Europees verdrag betreffende sociale
bijstand -

en medische

Toetreding van Spanje (aanvulling)

Vluchtelingen en asi~~gerechtigden

Interview asielzoeker door het hoofd van plaatse-
lijke politie of een contactambtenaar van de afde-
ling Asielzaken (wijziging)

Toezending van een dactyloscopisch signalement
direct aan de Centrale Recherche en Informatiedienst
(wij zig ing)

Adreswijziging Amnesty International
(actualisering)

f

Inschakeling van de Vertegenwoordiger in Nederland
van de Hoge commissaris van de Verenigde Naties
voor de vluchtelingen bij de Herzieningsprocedure,
indien de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
wordt ingeschakeld (correctie)

Het voorleggen van de zaak aan de Minister van
Justitie indien in het kader van gezinshereniging
of een relatie met een in Nederland toegelaten
vluchteling of asielgerechtigde om een afgeleide
A of B status wordt verzocht (wijziging)

Buitenlandse werknemers

Het vervullen van militaire dienstplicht in het land
van herkomst (aanpassing in verband met B21)

Gevolgen van werkloosheid voor de houders van een
vergunning tot verblijf, al naar gelang het
betreft .
a. buitenlandse werknemers die alsnog voor een ver-
gunning tot vestiging in aanmerking komen
b.en c. buitenlandse werknemers die niet alsnog
voor een vergunning tot vestiging in aanmerking
komen (correcties en aanvullingen)

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de houders
van een vergunning tot verblijf, alnaar gelang het
betreft,
a. buitenlandse werknemers die alsnog voor een ver-
gunning tot vestiging in aanmerking komen
b. en c. buitenlandse werknemers die niet alsnog
voor een vergunning tot vestiging in aanmerking
komen (aanpassingen in verband met Bll;7.3.2.2)
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Bllj8.1

Y
Bllj8.2

Bl2

B12i4

B14

B14i2.2

Bl4 i89~
Bl9

I

Geen T.B.C.-keuring op buitenlandse werknemers en
hun gezinsleden, indien deze onderdanen zijn van
Israël en Japan (aanvulling)

Geen verwijzing meer door het gewestelijk
Arbeidsbureau naar consultatiebureaus voor de
T.B.C.-bestrijding (actualisering)

Vreemdelingen die een zelfstandig beroep of bedrijf
willen uitoefenen, met inbegrip van het horecabe-
drijf

p~~JEx-zeevarenden (aanvulling)

Buitenlandse studenten

Adres voor inlichtingen in verband met toelating
tot de examens (wijziging)

,. Verandering van studierichting of onderwijsinstel-
ling (aanvulling) ~VJ

Verblijf bij (huweli'ks)partner of gezin i verblijf
na verbreking of beëindiging van de huwelijks, ge-
zins)relatie ~-- -- .

~~
B19,2.1.l

1

'

1

Categorieën gezinsleden die voor toelating in aan-
onder c, d' merking kunnen komen (aanpassing in verband met

B.l9i2.2.2)

B19j2.1.2

[

Nadere bepalingen in verband met de minderjarigheid
r)

.

. van kinderen; criteria vo
.

or de erke
.

nning van bui-

\" tenlands~ vo '.~ t~\Ylj~~>~~"'",~"an de geboorte-.
\ datum (zle ~42 ). ,..~,erklarlng ln 'V~f

...

b

.

a

.'

nd met
.

de

. tf
'

..,

..'

l)burgerlijke zie ook model D 67J\; ~ (;;;. OUS; t,
(aanvullingen) -~tll:::::-lt t~Yt . r I"~

B19;2.2.2

B19i2.2.3

\~

~1J'l:}Y
'. . r-...

\\JJ!

\}~\

~

Minderjarige kinderen en overige gezinsleden crite-
ria in verband met het feitelijk behoren tot het
gezinj verklaring in verband met buitenhuwelijkse
kinderen (zie ook model D 67) (aanvullingen)

Duurzaam beschikken over voldoende middelen van
bestaan (actualisering in verband met notitie
gezinshereniging en verblijfsrechtelijke positie
van kinderen van migranten, 30 juni 1983, Tweede
Kamer 17984 nrs. 1-2, alsmede, de daaropvolgende
brief van 15 oktober 1984, Tweede Kamer 17984, nr.
7)

De passage over de mogelijkheid om door fiscale
rolwisseling aan het bestaansmiddelenvereiste te
gaan voldoen is geschrapt in verband met het ver-
vallen van de desbetreffende fiscale regeling
(actualisering)
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B19;2.3

p

B19;2.4

B19;2.6.5

Al

(

Verlening van een vergunning tot verblijf onder een
beperking die mede het verrichten van arbeid, ~
dan niet in loondienst, gedurende het verblijf als
g~lijk maakt (correctie)

t Alsnog toelating van meerderjarig geworden kinderen
{ (aanpassing in verband met B20; 1 en B21)

Afwijkingen van de algemene toelatingsvereisten
voor gezinsleden van een Nederlander, een als
vluchteling toegelaten vreemdeling of een houder
van een vergunning tot verblijf als asielgerech-
tigde

B19;2.6.5.1 Criteria in verband met de verwijtbaarheid van
voldoende middelen van bestaan (aanvulling)

B19;2.6.5.3 Weigering van toelating aan gezinsleden die ver-
v oordeeld zijn wegens een ernstig misdrijf
\ (correctie)

B19;2.6.6

~~
V~~

Afwijkingen van de algemene toelatingsvereisten
voor gezinsleden van een houder van een vergunning
tot vestiging;
Verwerking van het telexbericht 730 van
30 september 1983 aan de hoofden van plaatselijke
politie. (zie ook de notitie gezinshereniging en
de verblijfsrechtelijke positie van kinderen van
migranten, 30 juni 1983, Tweede Kamer 17 984
nrs. 1-2).
Over dit zgn. gezinsvormingsbeleid is aan de Tweede
Kamer een evaluatierapport toegezegd (brief van
15 oktober 1984, Tweede Kamer 17 984 nr. 7)
(actualisering).
De correctie in B19;2.6.5.3 is ook voor gezinsleden
van houders van een vergunning tot vestiging door-
gevoerd.

In verband met deze actualisering, alsmede die
in B19, 2.2.3. (duurzaam beschikken over voldoende
middelen van bestaan) zijn de paragrafen 2.6.6
(oud) en 2.6.7 (oud) met betrekking tot de wacht-
tijd voor gezinsleden van buitenlandse werknemers
en zelfstandigen vervallen.
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B19i3.3

\~

B19i4.2

B19;4o1(

B20

B20il

B20i2.1.3

B21

~-

Verlening van een vergunning tot verblijf onder een
beperking, die gedurende het verblijf als partner
het verrichten van arbeid, a~an niet in loon-
dienst, mogelijk maakt (correctie)

Omstandigheden waardoor een afhankelijke verblijfs-
titel verloren gaati verwijzing voor de verblijfs-
rechtelijke gevolgen van afwezigheid voor militaire
dienst in het land van herkomst of detentie in het
buitenland naar B21

Gronden voor weigering van verlenging van een zelf-
standige vergunning tot verblijf verleend aan
vreemdelingen na het verlies van hun afhankelijke
verblijfstitel voor huwelijk, relatie of verruimde
gezinshereniging (verduidelijking)

Verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die
in Nederland zijn geboren of als minderjarige toe-
gelaten voor gezinshereniging

P
~

(

' De in dit hoofdstuk weergegeven regeling is ook van
toepassing op vreemdelingen, bedoeld in B19i2.4
(aanvulling)

Omstandigheden waardoor de afhankelijke verblijfs-
titel verloren gaati verwijzing voor de verblijfs-
rechtelijke gevolgen van afwezigheid voor militiare
dienst in het land van herkomst of detentie in het
buitenland naar B21

Verblijfsrechtelijke gevolgen van militaire dienst
in het land van herkomst en detentie in het buiten-
land

In dit hoofdstuk wordt samengevat welke verblijfs-
rechtelijke gevolgen voortvloeien uit tijdelijk
verblijf buiten Nederland voor het vervullen van
de militaire dienstplicht of wegens detentie voor
resp.:
- de houder van een vergunning tot vestiging
- de vreemdeling met een verblijfsrecht krachtens

art. 10, tweede lid, Vw
- de houder van een vergunning tot verblijf
- de in Nederland achterblijvende gezinsleden

De regeling maakt onderscheid tussen vreemdelingen
die binnen zes maanden na ontslag uit militaire
dienst of beëindiging van detentie naar Nederland
terugkeren en anderen.
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Deel C

Cl

C2

Cl 9-9

C19-10

C19-11

Cl 9-12

Cl 9-1 3

C19-14

C24 (oud)
25 (oud)

C27

C28

C31

Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke forma-
liteiten gelden in verband met hernieuwde toegang
tot Nederland.

Met de invoering van deze regeling, die
we elementen bevat, houden de volgende,
der genoemde aanpassingen verband:
A4; 5.8.5, 5.9.3; 6.1.2; 8.3
BIl; 7. 3. 1
B19; 2.4 en 4. 2
B20; 2.1.3

deels nieu-
reeds eer-

Bijlé!gen

Organisatie schema Directie Vreemdelingenzaken
(actualisering)

Lijst van doorkiesnummers Directie Vreemdelingen-
zaken (actualisering)

Identiteitskaart voor personeelsleden van het
Technisch Centrum voor Plattelandsontwikkeling
(C.T.A.) (aanvulling)

Identiteitskaart voor gezinsleden van personeels-
leden van het Technisch Centrum voor Plattelands-
ontwikkeling (C.T.A.) (aanvulling)

Dienstpas van de Europese Gemeenschappen model F
(aanvulling)

Dienstpas van de Europese Gemeenschappen model T
(aanvulling)

Voorlopige dienstkaart van de Europese Gemeenschap-
pen (aanvulling)

Verklaring voor gezinsleden van personeelsleden van
het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te
Petten (aanvulling)

Vervangen door C 24 nieuw:
Circulaire over de toepassing van de Wet arbeid
buitenlandse werknemers (Ster. 1984; 171 en 178)
(aanvulling en actualisering)

Model tewerkstellingsvergunning (actualisering)

Model van de verklaring ex art. 3 van de Wet arbeid
buitenlandse werknemers (actualisering)

Adressen van de consultatiebureaus voor Tuberculo-
sebestrijding (actualisering)
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C41

t\\J

Circulaire over passende huisvesting in het kader
van gezinshereniging van het Ministerie van Volks-
huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(vervanging van de circulaire van 18 april 1983
door die van 13 december 1983 - actualisering)

C42 Regels in verband met erkenning van buitenlandse
vonnissen tot wijziging van de geboortedatum
(aanvulling in verband met B19i2.1.2)

C43 Folder deponeren van garantiesornrnen en retourpas-
sagebiljetten (Nederlandse tekst)
(aanvulling in verband met A4i 2.3.3.5)

Deel D Modellen

D33 Halfjaar-bericht over gehouden controles op vreem-
delingen (aanpassing in verband met A5i 1.4.1)

D67

Nvv

Verklaring met betrekking tot de burgerlijke staat
cq. buitenhuwelijkse kinderen (aanvulling in ver-
band met B19i2.1.2 en 2.2.2.)
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