
Beschikkina

Ministerievan Justitie
telefoon (070) 37079 11
telex 30912 mvj nl
faxnummer (070) 370 7900

Directie Vreemdelingel)zaken
postbus 30125 .2500 GC Den Haag faxnummer (070) 3703607

Staf Beleidsontwikkeling
Nr. 265786/92/DVZ

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Vreemdelingenwet
(Stb. 1965, 40) artikel 90 van het Vreemdelingenbesluit
(Stb. 1966, 387) en de artikelen 16',tweede lid, 19,
eerste lid, en 23 van het Voorschrift Vreemdelingen
(Stcrt. 1966, 188);

Bes 1 u i t:

Art ikel J.

De Vreemdelingencirculaire 1982, vastgesteld bij
beschikking van de Staatssecretaris van Justitie
van 26 oktober 1982, in werking getreden op 1 februari
1983 en laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 9
januari 1992, wordt gewijzigd overeenkomstig de bij
deze beschikking gevoegde bijlage;

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de datum van uitgifte van de Staats-
courant waarin zij wordt geplaatst;

A_r~i_kfÜ__J

De tekst van deze wijzigingen wordt algemeen verkrijg-
baar gesteld door middel van een aanvulling op de
uitgave "Vreemdelingencirculaire 1982";

's-Gravenhage, 8 december 1992,

De Staatssecretaris voornoemd,
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Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
9110-1-4
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Vreemdelingencirculaire 1982, supplement 7

Toelichtinq

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie zijn in
de Vreemdelingencirculaire 1982 enkele wijzigingen aange-
bracht. Met deze wijzigingen wordt beoogd de circulaire te
actualiseren in overeenstemming met het beleid zoals dat in
tussentijdse instructies aan de hoofden van plaatselijke
politie is vastgelegd. Deze zevende periodieke aanpassing
van de Vreemdelingencirculaire 1982 bevat voorts wijzigingen
naar aanleiding van wetgeving en beleidsnotities. Verder
zijn enkele redactionele aanpassingen c.q. verduidelijkingen
aangebracht.
De onderwerpen die met het zevende supplement aanvulling of
wijziging zullen ondergaan zijn de volgende:

Hoofdstuk A 2

- Geactualiseerd in verband met de verhuizing van de
Directie Vreemdelingenzaken per 1 november 1991 van
Rijswijk naar Den Haag. Tevens is bijlage C 1, wegwijzer
DVZ, geactualiseerd.

Hoofdstuk A 4

- Bij het zesde supplement is hoofdstuk B 4 aangepast aan
het einde van de overgangsregeling voor Portugese en
Spaanse werknemers m.i.v. 1 januari 1992 (Tussentijds
Bericht nr. 49). Met deze aanvulling zijn de verwijzingen
in hoofdstuk A 4 overeenkomstig komen te vervallen.

- Met de nieuwe modellen D 8 (die in Vc-formaat in deel D
zijn opgenomen) is ook de procedure inzake het informeren
van de referent hier te lande over een negatieve m.v.v.-
beschikking gewijzigd (Tussentijds Bericht nr. 62).

- Ten aanzien van de wettelijke vertegenwoordiging van min-
derjarigen is een aantalontvankelijkheidsvereisten
gesteld. In de hoofdstukken B 18 en B 19 zijn verwijzingen
opgenomen.

- In het openbare orde beleid is een omissie bij de verwer-
king van TBV 33 in de zesde aanvulling hersteld. Het
betreft de vaststelling van de strafmaat. Bij een verblijf
van minder dan 5 jaar in Nederland kunnen ook eerder
opgelegde straffen worden meegeteld.

- Aanpassing in verband met wijziging van artikel 31
Voorschrift Vreemdelingen (Tussentijdse Berichten nr. 51
en 58).

- Verduidelijking van en aanvulling met voorwaarden voor
het verkrijgen van een terugkeervisum.
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Hoofdstuk A 6

- Toevoeging van paragraaf in verband met de oprichting van
het Terugkeerbureau en de uitvoering van het terugkeer-
programma (Tussentijds Bericht nr. 50). Het terugkeerpro-
gramma is als bijlage C 47 opgenomen.

Hoofdstuk A 8

- Vooruitlopend op de Algemene Wet Bestuursrecht is op 1
juli 1992 de Wet van 4 juni 1992 tot wijziging van de Wet
ARBO, de wet Arob, de Wet op de Raad van state en de
Colportagewet, in werkinggetreden. In verband hiermee
dient met ingang van 1 juli 1992 eerst een bezwaarschrit
bij de instantie die de afwijzende beschikking heeft
genomen worden ingediend. Op gebied van het vreemdelingen-
recht gaat het in het bijzonder om beschikkingen waarbij
een verzoek om een visum of een machtiging tot voorlopig
verblijf wordt afgewezen.

Hoofdstuk B 3

- Er is een verblijfsregeling voor niet-geprivilegieerden
N.A.V.O-vreemdelingen opgenomen.

Hoofdstuk B 4

- Met ingang van 30 juni 1992 is de regeling voor het
verblijf van economisch niet-actieven E.E.G.-onderdanen,
zoals voorzien in de E.E.G-richtlijnen 90/364, 365 en
366/EEG in werking getreden (Tussentijds Bericht nr. 60).
De regeling betreft het voorwaardelijk verblijfsrecht van
economisch niet-actieven algemeen, gepensioneerden en
studenten uit de EG-lidstaten en hun voor gezinshereniging
in aanmerking komende familieleden.

- Naar aanleiding van E.E.G-jurisprudentie (de zaak
Antonissen) is ten aanzien van de vrije termijn van werk-
zoekende E.E.G-onderdanen is de regel opgenomen dat het
verblijf na drie maanden kan worden beëindigd tenzij de
betrokkene aannemelijk maakt dat hij nog steeds werkzoe-
kende is en reële kansen op een werkkring heeft.

Hoofdstuk B 7

Dit hoofdstuk is grotendeels herschreven in verband met

het nieuwe toelatings- en -opvangmodel (Tussentijds
Bericht nr.48). Zowel de inhoud als de opzet van het

hoofdstuk zijn hierdoor gewijzigd. Verder hebben er naast

of in verband met de verwerking van TBV 48 ook aanpassin-
gen naar aanleiding van toezeggingen aan de Nationale

ombudsman en ten behoeve van de uitvoering plaatsgevonden.
Tevens is Tussentijds Bericht nr. 67 inzake de kennisge-

ving van beschikkingen in dit hoofdstuk verwerkt.
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De verwijzingen in de hoofdstukken A 4 tot en met A 8 en
hoofdstuk A 10 zijn overeenkomstig gecorrigeerd. Verder is
in bijlage C-44 de nieuwe Regeling Opvang Asielzoekers
opgenomen en is deel D aangevuld met de modellen D 75-1
tlm D 75-3.

Hoofdstuk B 11

- Er is een paragraaf opgenomen over vreemdelingen die
verblijf beogen op grond van een publiekrechtelijke aan-
stelling in overheidsdienst.

- Bij de zesde aanvulling is een verblijfsregeling opgenomen
voor chauffeurs die werkzaam zijn in het internationale
wegtransport. Op enkele punten is deze verblijfsregeling
aangevuld c.q. verduidelijkt. Verder is de bevoegdheid van
het hoofd van plaatselijke politie uitgebreid tot verle-
ning van een vergunning tot verblijf met ontheffing van
het m.v.v.-vereiste aan vreemdelingen die werkzaam ziin
aeweest op Nederlandse schepen, boorplatformen of in het
internationale wegtransport (Tussentijds Bericht nr. 66).
Hoofdstukken A 4 en B 12 zijn overeenkomstig aangepast.

Hoofds~yk B 14

- Naar aanleiding van de Wet Tweefasen structuur is de
noodzaak van de regel in hoofdstuk B 14 dat een
buitenlandse student moet aantonen dat hij daadwerkelijk
studeert komen te vervallen

Hoofdstuk B 18

- In het beleid inzake opneming buitenlandse pleegkinderen,
heeft een verduidelijking plaatsgevonden van de toets aan
het belang van het kind indien het adoptief-pleegkinderen
betreft en de toets aan het aanvaardbare toekomstcriterium

voor overige buitenlandse pleegkinderen.

H~Q~~stuk B 19

- De beperking waaronder de vergunning tot verblijf aan
een echtgeno(o)t(e) van een buitenlandse student wordt
verleend is gewijzigd.

- De verblijfsregeling voor vreemdelingen van 65 jaar en
ouder is verwerkt (Tussentijdse Berichten nr. 45 en 56).
In hoofdstuk B 14 is een verwijzing aangebracht met
betrekking tot de oudere Surinaamse onderdanen.
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Eioofdstuk B 20

- De beleidsregels inzake het voortgezet verblijf van
vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of als
minderjarige zijn toegelaten voor gezinshereniging zijn
niet van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 15
jaar. Ten aanzien van deze kinderen dient getoetst te
worden of het kind wel in Nederland kan blijven of dat het
de ouder moet volgen naar het land van herkomst na
verbreking van de gezinsrelatie. Het hoofd van plaatselij-
ke politie dient deze zaken voor te leggen aan de Minister
van Justitie (herstel emissie aanpassing hoofdstuk B 20
bij de zesde aanvulling) waarbij bepaalde informatie
dient te worden verstrekt i.v.m. de eerdergenoemde toets
(aanvulling). Voorts zijn enkele redactionele aanpassingen
aangebracht.

Hoofdstuk D

- In verband met de uitbesteding van het formulierenbeheer
aan de Staatsdrukkerij en Uitgeverij is de inleiding
aangepast. Verder is een paragraaf opgenomen met betrek-
king tot over de aanvraagprocedure en distributie van
verblijfs- en W-documenten (Tussentijds Bericht nr. 54).
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