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Inleiding
In paragraaf B11/7
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
het Nederlands-Amerikaans
Vriendschapsverdrag (hierna: het
Vriendschapsverdrag) behandeld. Uit
de praktijk is gebleken dat het beleid
inzake dit verdrag onvoldoende dui-
delijk is. Tevens wordt het beleid aan-
gaande het middelenvereiste aange-
past. Daarom is besloten de tekst van
B11/7 aan te passen. Dit TBV voor-
ziet hierin.

Wijziging B11/7.1
In paragraaf B11/7.1 onder punt 3
komen de woorden ‘echtgenoot of
minderjarig kind’ te vervallen en
wordt na de woorden ‘als zij de’ de
volgende zinsnede opgenomen:
‘echtgeno(o)t(e) of een ongehuwd
minderjarig kind -ongeacht hun
nationaliteit-,’

Na de opsomming van de eerste ali-
nea wordt de volgende zin toege-
voegd:
‘Onder het begrip “handel” dient
mede te worden verstaan een persoon
die de onderneming vertegenwoordigt

en in dienst van deze onderneming in
een sleutelfunctie werkzaam is.’

Tevens komt de laatste alinea van
paragraaf  B11/7.1 te vervallen en
wordt vervangen door de volgende
alinea:
‘Dat betekent dat verblijf van echtge-
no(o)t(e) of ongehuwd minderjarig
kind van de hoofdpersoon die zelf op
grond van het Verdrag is toegelaten,
ongeacht hun nationaliteit, met toe-
passing van artikel 16
Vreemdelingenwet kan worden gewei-
gerd, met uitzondering van het mid-
delenvereiste (artikel 16, eerste lid,
aanhef en onder c,
Vreemdelingenwet). 

Dit geldt zolang de hoofdpersoon
voldoet aan de voorwaarden uit het
Verdrag, zowel voor eerste toelating
als ook voor de verlengingsaanvraag.’

Toelichting
In het protocol behorende bij het
Vriendschapsverdrag staat dat de
echtgenoot of echtgenote en de onge-
huwde minderjarige kinderen van een
persoon, die is toegelaten op grond
van dit verdrag, overeenkomstig de
bepalingen van artikel II, eveneens
zullen worden toegelaten indien zij
hem of haar vergezellen of voor
gezinshereniging nareizen.
Volgens artikel II, vierde lid, van het
Vriendschapsverdrag laten de bepa-
lingen van dit artikel het recht van
ieder der Partijen onverlet om maat-
regelen toe te passen, welke noodza-
kelijk zijn ter handhaving van de
openbare orde en ter bescherming
van de volksgezondheid, de goede
zeden en de veiligheid. Vorenstaande
betekent dat indien een hoofdpersoon
op grond van het
Vriendschapsverdrag is toegelaten, de
echtgenote en kinderen eveneens kun-
nen worden toegelaten, tenzij sprake
is van een afwijzingsgrond die geba-
seerd is op handhaving van de open-
bare orde, de bescherming van de
volksgezondheid en de goede zeden
en de veiligheid. Het
Vriendschapsverdrag laat geen ruimte
over om het middelenvereiste te stel-
len. Echter, in de

Vreemdelingencirculaire 2000 staat
dat verblijf van echtgeno(o)t(e) met
toepassing van artikel 16
Vreemdelingenwet 2000 kan worden
geweigerd, bijvoorbeeld omdat de
hoofdpersoon niet over voldoende
middelen van bestaan beschikt. 
De Vreemdelingencirculaire 2000 ver-
houdt zich niet tot de tekst van het
Vriendschapsverdrag. Aan een
Amerikaanse vreemdeling die ver-
blijfsaanspraak kan ontlenen aan het
Nederlands-Amerikaans
Vriendschapsverdrag kan het midde-
lenvereiste zoals gesteld in artikel 16
Vreemdelingenwet 2000, niet tegenge-
worpen worden zolang geen beroep
wordt gedaan op de publieke midde-
len.
De overige afwijzingsgronden van
artikel 16 Vreemdelingenwet 2000
blijven wel van toepassing. Met deze
aanpassing is het beleid in overeen-
stemming gebracht met de bewoor-
dingen van het Vriendschapsverdrag. 

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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