
Bijlaae G l-e bij de Vreemdelinaencirculaire. 

Besluit van 10 februari 1976 tot wijziging van het Vreem- 
delinconbesluit (stb. 66) 

Wi j  Juliana. b i j  de gratie Gods. Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau. enz., enz.. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 31 december 
1975. Stafafdeling Wetgeving PubliekrechtiHoofdafdeling Vr~emdelingenza- 
ken en Grensbewaking. nr. 72.3:875. 

Gelet op artikel 49 van de Vreemdelingenwei (Stb. 7965.40): 
Gelet op de richtli jn van de Raad van de Europese Geineenschappen van 

17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat 
op het grondgebied van een andere Ltd-Staat verhlijf te houden ria er een 
werkzaamheid anders dan in  loondienst te hebber uitgeoefend (75134iEECi. 
Pb. E.G. 20 ianuari 1975. nr  L 1 4 ) ;  

Gele! op de richtli jn van de Raad van de Eiiropese Gemeenschappen van 
17 december 1974 houdende uitbreiding van oe werkingssfeer van r~cht l i jn  
64i2211EEG voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bi l - 
zondere maatregelen ten danzien van verplaatsing en verblijf die gcrecht- 
vaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde. de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op 
voortgezet verblilf op het groridgebied van een andere Cid.Staa! uitoefenen 
na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend 
(75135iEEG. Pb. E.G. 201anuari 1975, nr. L 14); 

De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 1976. nr. 3): 
Gezien het nader rappon van de Staatssecretaris van Just i t~e van 3 febru- 

ari 1976, Stafafdeling Wetgeving PubliekrechtiHoofdafdeling Vreemdelin- 
genzaken en Grensbewaking. nr. 451676: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art ikel I 

Het Vreerndelingenbesluil (Stb. 1966, 387)' wordt als volgt gewijzigd: 

A 
In de aanhef worden voor de alinea beginnend met ((Gelet op het op l 3  de- 

cember 1955 te Parijs gesloten Europees Vestigingsverdrag~b twee nieuwe 
alinea's ingevoegd, luidende: 

Gelet op de richtli jn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat 
op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een 
werkzaamheid anders dan in  loondienst te hebben uitgeoefend (751341EEG. 
Pb. E.G. 20 januari 1975, nr. L 141; 



verdrag begunstigde vreemdelingen, deze personen worden genoemd in 
artikel 91 van het Vreemdelingenbesluit Daarom kon voor de verwerking 
van beide richtlijnen in  de Nederlandse vreemdel~ngenvoorschriften ermede 
worden volstaan, i n  ari1kel91 eerste lid, onder d. van het Vreemdelingenbe- 
sluit. naast de personen op wie de eerder genoemde Verordening van de 
Commissie van toepassing is. de nleuwe begunstigde groepen tevermelden. 
O m  de tekst niet zeer tngew~kkeld te maken is in  die vermelding verwezen 
naar de richtliln 75134lEEG van de Raad voor wat betrefi de personen aan w e  
het recht van voortgezet verblijf is  toegekend 

Wat betreh de afgifte van het in  artikel 6 van de richtlijn genoemde afzon- 
derl~jke verblilfsdocument genaamd verblilfskaart, waardoor het recht van 
verblijf wordt vastgesteld in overeenstemming met deze bepaling zal hier te 
lande voortaan het verlenen van een vergunning tot verblijf blilken uit  de af- 
gifte van een dergelijke kaart Met toepassing van artikel 54. derde lid, van 
het Vreemdelingenbesluit zal deze kaart namelijk voor de betrokken begun- 
stigde E E G onderdanen als indentiteitspapier worden voorgeschreven Na 
de aanwijzing van de bedoelde personen als begunstigde E E G -onderda- 
nen in  artikel 91, eerste lid onder d, van het Vreemdelingenbesluit zal artikel 
31 tweede lid, ban het Voorschrift Vreemdelingen (Stcri 1966, 188) automa- 
tisch hierin voorzien Ingevolge artikel 53, tweede lid, van het Vreerndelin- 
genbesluit geldt de kaart dan als kennisgeving van de vergunning en dus als 
cerblilfsdocurnent Het hier besproken onderdeel van de richtiijn behoeft 
dan ook niet tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit te leiden In de prak- 
tijk is de situatie aldus dat de betrokkenen in het bezit blijven van dever- 
blijfskaart welke hun reeds gedurende hun aktieve beroepsleven wasver- 
strekt op grond van de bepalingen ter uitvoering van de eerder genoemde 
richtlijn van de Raad van 21 mei  1973, 7311481EEG 

Artikelen 

Artikel I, onder B. Zoals in  het algemene gedeelte van deze nota van toe- 
lichting werd opgemerkt. worden door de aanduiding, in  artikel 91 van het 
Vreemdelingenbesluit, van de personen op wie de richtlijnen van de Raad 
betrekking hebben als ((begunstigde E.E.G.-onderdanen,) de i n  Hoofdstuk Vl. 
Afdelmg A. van het Vreerndeliiigenbesluit ten aanzien van begunstigde 
E.E.G.-onderdanen in het algemeen geldende bepalingen ook op  hen van 
toepassing. Met name geldt dit de bepaling van artikel 94 betreffende de 
duur en de verlenging van de vergunning tot verblijf en de bepalingen van 
de artikelen 95 en 97 tot en met 102 welke strekken tot uitvoering van de 
coordinatierichtlijn. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
H. J. Zeevalking 



Bisilage G l -e (vervolg 1 ) bij de Vreemdelingencirculaire. 

Nota van toelichting 

De Raad van de Europcse Gemeenschappen heeft op 17 december 1973 
een richtli jn (75!34IEEGl vastgesteld betreffende het recht van onderdanen 
van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staa: verblijf re 
houden na er een werkzaaml~eid anders dan in  loondienst te hebben uitge- 
oefend (Pb. E.G. 20januari 1975. Nr. L 141 De richtli jn bepaalt zich derhalve 
tot personen aan wie voor de beeindiging van hun beroepsaktiviteit een per- 
manent verblijfsrecht toekwam ingevolge de richtlijn van de Raad van 21 
mei 1973 inzake de opheffing van de tieperkir.gen van de verp1aais;rig en hel 
verblilf van onderdanen van de Lid-Stalen binnen de Genieenschap ter zake 
van vestiging en verrichten van diensfen 173'138:EEG. ?Li E.G 2Aluni 1973. 
Nr. L 172). Ingevolge de nieuwe richtli jn viordt onder bepaalde voorwaarrfen 
ook aan familieleden van de begunstigde personen het r i ch t  van voortgclei 
verblijf toegekend. 

Voor personen die werkzaamheden in loondienst verrichten, is dit recht 
met  zoveel woorden neergelegd in artikel 48, derde lid. van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: dit artikel heeft be- 
trekking op het vrije verkeer van werknemers binnen de gemeenschap Ter 
uitvoering van de desbetreffende verdragsbepaling heeft de Commissie van 
de Europese G~meenschappen de voorwaarden voor de uitoeieriing van d i l  
recht opgenomen in  haar Verordening (EEG) Nr 1251170 van 29juni 1970 
(Pb. E G. 30juni 1970, Nr. L 1421 Bij richtli jn van 18 mei 1972 (72'194iEEG. 
Pb. E G. 26mei 1972. Nr L 121) heeft vervolgens de Raad van de Europese 
Gemeenschappen de werkingssfeer van de richtli jn van 25 februari 1964 
voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maat- 
regelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd ziln uit 
hoofde van de openbare orde, de oponbare veiligheid en de volksgezond. 
heid (641221iEEG Pb E G. 4 a(>ril 1964. Nr. 561, hierna te naemeii de coordi- 
?atierichtlijn. uitgebreid tot bedoelde werknemers die het recht van voortge. 
zet verblijf genieten na definitieve beeindiging van hun beroepsactivcleit: 
derhalve werden hun  formeel ook de in de coordinatierichtlijn neergelegde 
rechtswaarborgen toegekend Het Vreemdelingeiibesiuit werd d~enovereen 
komstig gewijzigd b i l  besluit van 27 riovember 1972 (Ctb. 615) 

Hoewel het E E.G.-verdrag geen bepaling bevat :velhe uitdrukkelijk i n  een 
soortgelifk recht voorziet voor personen die werkzaamhederi anders dan in  
loondienst hebben verricht. heefl de Raad van de Europese Gemeenschap- 
pen naarwegen gezocht te hunnen behoeve dit recht in het leven te roepen. 
De Raad heeft d!! recht gebaseerd op anikel 235 van tiet E.E.G -verdrag. zo- 
mede op het Algemeen Programma voor de opheff ing van de beperkingen 
van de vrijheid van vestiging (Pb. E G 15 januari 1962. Nr. 2) Op die grond- 
slag isthans de richtliln. genoemd i n  de aanhef van deze toelichting tot stand 
gebracht. 

O m  voorts te bereiken dat ook aan deze personen de in de coordinatie. 
richtli jn neergelegde rechtswaarborgen zouden worden toegekend. heeft de 
Raad. eveneens op 17 december 1974. een richtli jn vastgesteld. houdende 
uitbreiding van de wsrkingssfeer van de coordinatierichtli jn tot de onderda- 
nen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf o p  het grondgebied 
van een andere Lid-Staat uitoefenen na ereen werkzaamheid anders dan in  
loondienst te hebben uitgeoefend (75135iEEG; Pb. E.G. 20 januari 1975. Nr. L 
14). 

In  richtli jn 751341E~G wijst de Raad de begunstigde personen aan. zome- 
de de voorwaarden waaronder hun het recht van voortgezet verblijf moet 
worden toegekend; artikel 6 van de richtli jn voorziet i n  de afgifte van een 
verblijfskaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. en zonder meer te ver- 
lengen. 

Omtrent de verwerking van de nieuwe richtli jnen in  de nationale voor- 
schriften zij het volgende opgemerkt. I n  hoofdstuk Vl. Afdeling A. van het 
Vreemdelingenbesluit zijn reeds soorïgelijke verblijfsrechten en rechtswaar- 
borgen toegekend aan andere bi j  of krachtens de bepalingen van het E.E.G.. 



Gelet op de richtlijn van de Raad van Je Europese Gemeenschappen van 
17 december 1974 houdende uitbroidiry van de werkingssfeer van richtlijn 
E4122!/EEG voor de coordinatie van ' zoor vreemdelingen geldende bij- 
zondere maatregelen ten aanzien va. ,erplaatsing en verblijf die gerecht- 
vaardigd zijn uit hoofdevan de openbare orde. de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid. to: de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op 
voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen 
na er een werkzaamheid anders dan in  loondienst te hebben uitgeoefend 
(75/35/EEG, Pb E.G. 20 januari 1975. nr. L 14); 

B 
In artikel 91, eerste lid. wordt de punt achter onderdeel d vervangen door 

een komma. Aan dat onderdeel wordt toegevoegd: 
zomede de vreemdeling aan wie rechten toekomen op grond van de richt- 

lijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen vaii 17 december 1974 
betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied 
van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders 
dan in loondienst te hebben uitgeoefend (751341EEG. Pb. E.G. ZO januari 
1975. nr. L 14). 

Artikel I1 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 
17 december 1975. 

Laals'eliik geiuqzigd bil Koninklqk h l u i l v a n  Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toe- 
? '  n;vrrn-r, 1974 stb 708 lichting in het Staatsbladzal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal 

worden gezonden aan de Raad van State 

Soestdijk, 10 februari 1976 
juliana 

De Staatssecretaris van Justitie. 
H.J. Zeevalking 

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1976 

De Minister van Justitie. 
Van Agt 



RICHTLIJN VAN DE IIAAD 

van 17 december 1914 

bcrrsffcndc liet rcclit van onderdanen vaii ecn Lid-Staat op  het grondgcbied van een andere 
Lid-Sriat vcrblijf tc houden na er  een wcrkwanilieid aiidcrs dan  in loondieiisr tc hebben 

tiitgeoefcnd 

(75/34/EEG) 

DE RAAD V A N  DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op  het Verdrag rot opiidiring van d e  Etiropcsc 
Economische Geiiiecnscliap, inzoiiderheid o p  
artikel US, 

Geler o p  he t  Algenieen Programma voor d i  opheffing 
\ .ni i  de beperkingen van de vrijheid van vestiging ( l ) .  
i i i~onderhoid op  titel 11, 

Gezien her voorstcl van de  Commissie, 

Gezien her advies van her Europese Parlement ('), 

Gezien her advies ,van het Economisch en Sociaal 
Comité 

C)vrrwegende da t  krsclitens Rtciitlijn nr. 73/148/EEG 
vati de ILJJJ v.in 21 mei i973  iiizake de op!icifiiig 
v.111 d e  I~cpcrkiiigcn van J e  verplaatsiiig eii Iict ver- 
hliif van oiidcr,Iancii van de  Lid-Srarcri biniieii dc 
C;ciiieciiscli.ip rcr zake vati vcsrigiiig en vcrrichrcn 
vnii diciisrcii ('i iedere LiJ-Sraat ecii pcrniancnt ver- 
blijisrechr toekent aan oiidcrdineii van de andere 
I.id-Srarcii die zich o p  zijn grondgcbied vrstigcii teil 
cinde daar eeii \rerkzaainlieid anders dan  in looii- 
dieiist uir re ucfeiieii indieii d e  bcpcrkirigen ter1 a3n- 
zicii vaii drze wcrkzaaiiiiieid krachtens lict Verdrag 
zijti opgeheven; 

Overwegende dar het prrnilneiit verblijf op  hcr 
grorirlgebied vaii een Lid-Stnsr normanl wordt ge- 
volgd door voort/ctriiig van lier verblijf n s  iiitoeie- 
ning vaii een \rcrkrnariilieid; dar door oiitsrciiteriis 
$.zin het rcchr oiii vcrbl:jf re Iioudcn onder deze om- 
sr3ndighedcii ile vcrwcreiilijkiiig van de .vrijlieiJ vati 
vc5tiginl: wrirJr gehiiidcrd; clar dc vooru~.i.irdcn 
w33rondcr dit rcclit kati worJcn uirgcocfciid "oor 
<IC werknemers in loondienst reeds zijn vastgcsreld 
L i i j  Verordcni i i~  (EEG) nr. 1251/70 (&); 

(') PH nr. 2 vati IS. 1. 1962, blz. 36/62. 
(l) PU lir. C 14 v.in 27. 3. 1973. blz. 20. 
(l) PU nr. C 142 van 31. IL.  1972, blz. 12. 
(') PR iir. L 172 van 28. 6. 11173. blz. 14. 
(') PU nr. L 142 van 30. 6. 1970, blz. 14. 

Overwegende dar door  artikel 48, lid 3, sub d),  van 
her Verdrag aan werknemers hm rcchr wordt roc- 
gckciid op  her gr~iidycbied vJn een Lid-Staar ver- 
verblijf re houden b a  er  een bcrrekkiiig te hcbbcn 
vervuld; dar 3rtilcI 'SA, Lid 2, niet uitdrukkelijk in 
ecri /elfde rechr voorziet voor personen die een 
ivcrkzaaiiiheid anders dan  in loondiensr hebben uit- 
gcocferid; dar het nietremin voor deze personen, 
iaii\vcgc d e  aard van d e  vcsriging en de  bindingen 
Jic liin oiirsrann niet her I ~ i i d  waar zij hun wcrk- 
~ a ~ t i i h c i d  hobbeii uitgcoofend, onregeiizeggelijk van 
belang is een zelfde vcrbliiisrecht te genieten als 
aai1 ~rcrkiienicrs is roegelend; dar evenoscl, om deze 
m3atreyel re reclitvaardigen, dient re worden ver- 
wercii 1 i ~ ~ r  de  bepaling van her Verdrag op  grond 
iva3rvnii dcze kan worden getroffen; 

Ovcr\rfegende dat  de  vrijheid van vrsrigiiig in d e  
Gciiiccnsch~p niedebreiigr d3t de onderdanen van 
i.!ii.Sr~rrii ccn werkzsariilieid, ai;Jers dan in loon- 
~ I C I I S : ,  kunnen uiroc!ciicii ~iicccssicvrlijk iii J e  ver- 
~cliiilciidc Lid-Sratcn ronder daarvan iiadclige ge- 
volgen te ondcrvindcii; 

Ovrr\\,cgcn<lc d31 a311 J e  u~iderdaan van een Lid- 
Srair die op  her grondgebicd van ccii ander? Lid- 
Stn.11 w ~ ~ o i i ~ c h r i g  is hct reclir moct worden gewair- 
buigJ lip Lint gron,Igcbicd vcrbliif re houJcn waiincer 
l i i j  u;)lioudt er cc!: werkza~inheid anders dan i n ,  
Iooiidiciisc uit re oticnen 31s gcvcilg van liet bereiken 
V 3 1 1  dc p c i i , i o ~ i ~ g ~ r ~ ~ l i t i g J e  Iccftild of , A I S  gevolg van 
ceri bliivcnde nrbciJsoi!gescliikrIie~d; dar dit rcchr 
uok inucr wordcii cocgckcnd n311 de  oriderdaan van 
ccii LikLSt.i.ir die, r i i  ccri bepaalde rijd ~ n d e r s  dan 
i11 looii<li~nsr werkznaiii te riiii gtwccst cii rc hebben 
gcwuuiid o p  her groiidgcbicd vaii een rweede Lid- 
S r a ~ r ,  ccn werkza3nilieid op  her grondgebied van 
ccii .lcrdc Lid-Srn.it tiirocfcnt, w3arbij l i i j  zijn woon- 
?laar> op het grondgebied van de tweede Lid-Staar 
helioudt; 

Overwegende dat  bij d e  bep~ l ingvan  d c  voonvaarden 
ipoi,r iIc toekciining' van lier recht op vonrtgezcr 
vcrliliji rckcniiig iiiocr wvrdcn gcl~ouden nier d e  
rcdeiicii die rot <Ie Licciiidiging van de werkzaam- 
hcid op  Iict grondgcbicd vnii dc  bcrrolkeii Lid-Srant 
Iiolil~cii geleid, niet naiiie intr het vcrscliil tussen 
licr bcrcikcn van dc  pcnsiociigrrechrigde leeftijd, 



hetgeen de normale en te voorriene beeindiging van 
her beroepalcven is, en blr~vciidc arbeidsorigesdirkr- 
hcid, dic ccn voorrijJigs en niLr tt roorziciic ~rbcids-  
txcinJigiiig is, dar bijsondcre roar\\aardcn m w n  
gcldcii indieii de echrgmioor oriderdaan van de  be- 
trullcii  Lid-Staar is of E geivLrsc, dan wel iiid~en 
de arbciJ~beeindsging her gevolg is van ecn arbeids- 
ongeval of van eeii beroepsuekre; 

O~erwegende dar d e  onderdaan van een Lid-Staar 
die ren wcrkraamlleid ander> dan in luonrlienst 
Iiccfr uirgroefcnd op h r ~  groiiilgebirrf van een ~ n d c r c  
Lid-Staar en dic Iicr eind vali riln bcroepleven heeft 
I>crcibr, o \cr  voldoeiidc tijd moer Kscl i lkLn om re 
bcslisseii waar I i i j  ~ i j n  dcfiniric\e woonplaats wi 
kiezen, 

OvcrwegcnJe dar d e  uitoefening van het recht op 
voongezcr verblijf door ecii oiiJcrJaan van een Lid- 
Staar ilic cc11 wcrk~aamlitid aiidcrs dan in loondienst 
iiitocicrit, inhourlt dar dit rcclit wordt uitgcbreid tor 
zilii f~niilielcdrn; dar, in geval var1 ovrrlijdcn, tijdens 
rijii hcrocpslcven, van ecii oiiJerdaan van ecn Lid- 
Sr.iar die ccii wcrkwamheid aiidcrs d m  in loondieiisr 
iiitucfcnr, 1117 reclir op  voorrgczct verblijf nmct wor- 
Jcii rocgi'kciid aai] zijn i.iiiiilielcdcn en d~ Iiicrvoor 
h i~~o i i~ l i . r c  voorwa~rdcii  iiioereii gcldeii; 

Ovcrwcgcnde dar de ~>cr,oiicii op wie het rcchr op  
voorrgcycr ucrblijf v:iri tticl):isaiiig ib, op  gelijke voct 
iiiricicii worJcn hcliaiidclrl .ils de cigcii oiirlcrJancn 
tlic Iluii I > c r o c p s w c r l ~ . ; i ~ i ~ ~ I ~ c i d  ,Iicl>bcii bci:iiidigd, 

HEEFT DE VOLGENDE I1ICIiTLIJN VAS'TC:ESTELD: 

Artikel 1 

Dc Lid-Sratcii hrffan oiidcr de  in deze richtlijn ge- 
stelde voorwaarJcii d e  bcpcrkiiigcii o p  v.in lier reclir 
op voortgczct verblijf o p  liun grondgebied voor 
niidcrd~iien van rei1 andere Lid-Srnnr die ccii wcrk- 
raariilicid unders dan in loondic~ist op  hun groiid- 
gebied Iicl)lrcn iiitgcocfciid, al>niedc vour 1iiiii faniilic- 
Icdcii 31s ~ I ~ I S C ~ I ~ C V C I I  in arrikei l van Itichtiijn 
iir. 73/ 148/EEC. 

1. lcdcre 1-id-Staat keilt het wcht o p  duurzamc 
voorrzciriiig vaii hcr verlilijf op  zijii grondgcliicd toe 
aan: 

3) Iicrn die, op her cijdstip dat  hij zijn wcrkzaanilicid 
stnnkr, d e  Iccftiid Iicefr Ixrcikr waarop ovcrccn- 
konistil: de wetgeving van die Sraat aaiispra3k 
op  oiidcrdonispcnsiocii knii worden griii:i:ikt en 
die reli rninsrc gcdiircndc de ~waa l f  vocir:tfgaande 

r i i~3nJ  L I I ~  werkzaamheid in da t  land hceh 
uirgeocfrnJ en &aar meer dan drie p a r  voorr- 
Jiircnd hcefr getcaond. Ingeval d e  wetgeving van 
~ I L  i .  i kmc aan bcpaalde carcgorieën van an- 
~ L I I  cl.11~ 111 Ioondiem werkzame personen geen 
rcchr op ouderdomspcnuoen ceckenr, wordt de 
Ic r f~~Jsvoorwwrde  g& te zijn vervuld wan- 
neer de beguiisrigde dc Iethld van 6.5 jaar heek 
bereik5 

b) h c n ~  die sinds meer d a n  twee jaar voondurcnd 
woonachtig IS o p  het grondgcbtcd van ddre Lid- 
k3.u cn ophoudr daar wjn wcrkraaniheid uit te 
oc '~i icn 31s bvvolg v a n  ren bhfvende arhidson-  
g~scliibrli<~d. 

Indicii die arhdsongeachiktlieid fier gevolg is 
v311 Lcn arbc.idsoiigeva1 of een beroepsriekte o p  
grond waarvan d e  berrokkene reclir heeh op  
ual.cr/ngcn die gchrcl o f  gcdtcltclijk ten laste 
koincn van een insrelling van die Lid-Staat, ver- 
balt, iedere voorwaarde mor betrekking rot de 
diiur r317 hct verblijf; 

c )  hcm die na drie' jaar bij voorrduring werkzaam 
cii wt~onnchtig re zijn geweest op  het grondge- 
hicd van die Lid-Staar, zijn wcrk~aan ihed  uiioc- 
fciit o p  .lict groiidgcbid van een aiidcre Lid- 
Staar. nirc bclioud vam zijn woonplaats o p  het 
yroii~lgcbicd va11 de ccrsrc Lid-Snar waariiaar 
l i l  i i ~  I>cgiiiscl icdcrc dag of Ten minstc cci?in;ial 
I'cr weck rcrugkecn. 

I k  alduh vervulde tildvakken vaii wcrkraamhcid op  
her groiidgcbted van ccii andcre Lid-Staat worden 
voor de verkrijging van d e  sub a)  en b) bedoclde 
rechrcn beschouwd tc zijn vervuld op her grond- 
gebied van de  1.d-Stut waar d e  bcrrokkene woon- 
aclltlg IS. 

1. De iii lid 1, sub a), gestelde voorwaarden met 
hctrcliking rot de duur van woonaclirighcid eii werk- 
~.i.iiiilicii! rn de  i i i  lid 1, sub  b), gcsrclde voorwaarclc 
i i i~akc de duur  van w~onachciglieid niogen niet 
wordeii vereist indicii de eclltgriioor van de anders 

.Jali iii Ioriiidiciisr wcrkzarnc persoon oiidcrdaan is 
van dc  betrokken Lid-Staar o! de  narionalircir van 
dic Lid-Stnnr ren gcvolge van zijn liuwclijk mcr de 
hctrokkciic hccfc verloren. 

1. Icdcre Lid-Staar kent aan de in artikel 1, bedoelde 
f.iiiiiliclqden van een anders dan  in loondienst wcrk- 
z.iiiic pcrsooii die ?iet dczc persoon o p  zijn grond- 
gc!>icd woiiui. IILT rcchr toe o p  duurzame voon- 
~crtii ig vnii het verblijf, indien d e  berrokkcne over- 
cciikrjiiisrig anikcl Z het reclir op  voongeurr vcr- 
blijf op het grondgebied van die Lid-Staar heeh 
vcrkrcgcii. Uczc bcpaling is ook van toepassing na 
lier overlijden van <Ie bctrokkc~ie. 



2. Iiidien crcnwsl  d e  anders d.in in loomlir i i~c werk- 
z.une pcrbooii in d c  loop V 3 i l  rijn hcr;ic?,!crcri i5 

overleden, alvoreiis her rcilit o p  v o o n ~ c ~ e t  vcrhlijf 
o p  her grriiiJgchicd van J c  !ic:rokL.cn Lid-Staar ic  
hebben verkregen, wordt  door  deze Lid-Sraar 3an 
de iamilicledi'n van d r  bcrrohkcne lier rcchr o p  duur-  
zamc voorrri'rring \,ai, hun verblijf tocgekcnd: 

- indien de bcrr;okkene d ~ a r  op her tijdstip van 
ziin ovcrliidcii siiids .ren iiiinsre rwcc jaar bij 
voorrduriiig woonashrig is geweesr; 

- o f  indien d c  herrolkciie ot,crlcdcn is reti grvolge 
van esti arbeid~ongeval  of een beroepsziekre; 

- o f  iiidien de ovcrlevenJe echrgenoor oiidecdaan 
v2n dic  L id -S tu t  is of d e  narionalitcir daarvan 
rcngevolge van zijn huwelijk met d e  betrokkene 
hceft verloren. 

l .  Her b;] voortduriiig wooiilchrig zijn, bcJocld in 
arrikel 2 ,  lid 1, cri arrikcl 3 ,  lid 1, kan tiicr alle in 
liL.i I ~ i i d  vati de \ \ o o i i p l ~ ~ r s  gebrtiikclijke bewijs- 
iiiiJdclcii \viirdcii .i.iiigctuoiid. Perioden van rijde- 
lijkc ~hr ,czishcid iiic in totaal nicr meer dan 3 
nin3nilcn per ja21 bcdragcn en afwezigheid van 
!aiiScrl: duur  ncgciis hct vervullcii \jan iiiilitaire 
dienst kunnen her voorrdurcnd karakier ervan niet 
~antastci i .  

1. De riidvakken van st3kii:g van d e  \ r ,crkl~aniheid 
buitcii de \vil van tie bcrrohhen~. en v.iii i i i r r -~r 'crk-  
z2aiiil:cid \\.cgcns ziekte of oiigcval dicncii re worden 
besiliouwd ~ l s  rilAvnkken van werkz~arii!ieid in d e  
ziii van arrikel 2, lid 1. 

Artikel 5 

I .  Voor d e  iiirocfcninji vati her rccht o p  vcwrtgczer 
vcrhlilf vcrlciicii dc Lid-Sr~rcn dc bcgiin>rigdc ccn 
terniijii va11 [ W C <  j33r ~ . ~ i i . i f  C I C  Jatiini \v.~.ir(.lp dil 
rcclir J o u r  !iciii kr~<!irctis arrikcl 2 ,  ItJ l ,  51th a), 
eii l i ) ,  cii arrikcl 3 ,  is vcrLrejicii. Dc hcgiiiistigi!c nioer 
gcJiircridc d c ~ c  p ~ r i o J c  Iicr sruiiiigrli~eJ v.rri J C  Lid- 
513.11 ku1111cn vcr~.11e11 7ondcr d.11 <!!r reilil d22rJoor 
wordr aaiigetast. 

?. \'oor d e  iiiroefciiing van her rcclit o p  voongezct 
vcrhliif verlaiigeii de Lid-Sraten van d e  begunstigde 
geen bilroiidcre formaliteiten. 

1 .  De Lid-Srarcn kciiiicn d c  bcgiinirigdcn v3n het 
rcclir o p  roorrgcrer verblijf her rccht roe o p  cen 
ver'Ulijiskaarr dic: 

a )  kosrcloos wordt afgegeven en verlengd. dan wc1 
rcgcri betaling van een bedrag dar  d e  voor d e  
afgifte of verlenging van idcnrireirskaanen door  
eigen oriderdanen verschuldigde rechtcn en  
I:osren nier t e  bovcn gaat; 

h )  geldig is o p  her gchek grondgcbicd van d e  Lid- 
St!.ur die haar  hech afgegeven; 

s) ccn gcldighcidsduur hcch  van ren minste vijf jaar 
en  zonder niccr kan worden verlengd. 

De Lid-Starcn handhaven voor d e  bcgunsrigdcn van 
hcr rcciir o p  vourtgrrer vcrblijf, h r t  rcchr o p  grlijk- 
iicid v ~ i i  i>cli2ndcling, crkeiid in d c  richtlijnen van d e  
I<.iad iiizlhe d c  ophsftiiig van d e  bcpcrkingen van 
tic vrijlicid v ~ i i  vestiging, Lraclirrns riicl 111 van hcr 
rilgeniccn Programma, d a t  i i i  dc rc  ophcff  ng voorzicr. 

I .  Dczc r i ih t l i~n  la3r d e  wccreliike en bcsruurs- 
rcchrclilkc bcpalingeii van ccn Lid-Stmr d ie  gunstiger 
i i l i i  voor J e  oridcrdancii van J c  andere Lid-Staten, 
onverlet. 

1. I k  Lid-Staren begunstigen d e  wedertoclaiing o p  
liitii griiiidgchi~d van de aridcrs dan  in loondienst 
\ \cr l / . inic  pcrsoiicn die, na er I a n ~ J u r i g  voortdurend 
\ \uoi i~cIi t ig  rc zilii gc\r.ccz: en e r  ecn \r*erkzaamhcid 
ic !ic!>beii uirgcuofciid, dar griiiidjicbied lichbcn ver- 
l.iicii cri bil her bereiken van d e  pcnsiocngcrcchtigde 
'cc!:~lJ 115 uni>c!ircïcii in arrilcl 2, lid I ,  sub a), of 
tri gcv.il v ~ i i  Iili1vciide arbcid~ongcschikrlieid er naar 
u,cnscii rcrug re kcrcn. 

Artikel 9 

Dc LIJ-Staren kunnen slechrs ani  rcdcncn in verband 
i i ; i c  dc  up:ri!i.irc orJc,  J c  opciihlrc vciliglieid of de 
vulkigczoiiil!iei~l v.iii deze riclitlilii afwijken. 

Artikel 10 

1. Uinncn ccn termijn van rwaalf inaandrn volgetide 
op  dc kciiiiisgcving ,..in dczc riclitlijn doen de Lid- 
Srareii de noJigc , iiiaatregrlcn . voor het volgen van 

JCLC richtlijn i i i  ivcrliiig rrciien; zij slcllcn de Coni- 
iIii,sie oiivcrwiilil J a : i r v ~ n  in kennis. 

1. Na d e  keniiisgcvins v3n deze richrlijn drageii de 
Lid-Srxren e r  bovcriJrcii zorg rroor d ~ r  d e  Conirnissic, 
rildig genoeg o m  opiiierkingen d ic i i~ . ing~ande  te 
niaken, iii k ~ . n i i ~ s  \\,orilt g~s rc ld  V J I I  ic'lcr ontwerp 
vJn \\.cttclilkr of be~ruursreclitclijks bepalingen die 
ril voorneniens zijn Lp het d o o r  de rc  richrlijn bc- 
srrsken terrein vast re stellen. 

Artikel I1 

Dcze ri~lirlijii is gericht tor J e  Lid-Staren. 

Gedaan cc Brussel, 17 december 1974. 

Voor d e  Raad 
De Voorzitter 

M. DURAFOUR 

2. Onderbrekingen van het verblijf d i e  zes omen-  
volgeiidc maanden niet re bovcn p a n  e n  afwezigheid 
van I~ i ige rc  rijd wegcns h a  vervullen van militaire 
dienst kunnen d c  geldigheid van d e  verblijfskaart 
tiiet aantasten. 



Bijlage G l-e(vervo1~ 3 )  b;,i de Vreed-sin~enciroulaire. 

RKHTLIJN VAN DE RAAD 

van 17 dcccmbcr 1974 

houdende uitbrelding van de wcrlrngs>fccr vali I:rchri!in r r  &/221/EEC voor de coördi- 
naric van de voor \rccinJclingcn gcldciiile bilrondcrc nxi~rrcgr.lcn ren aanuen v in  ver- 
plaatsing cn vcrbliif d i ~  gcrcilitv~ardigd riln urt luiofde v ~ i i  de openbare ordc, de open- 
bate vc~liglicid cn de volhsgcrundheid, rot & oriderdanen var1 een Lid-Smir die het r& 
op  \oorrgcrct vcrbliif op h ~ r  groiidgcliicd van ccn andere Lid-Staar uuceicncn na er c a  

wcrAziarnhcid anders Jan in loondienst tc hebben u i t g c d e n d  

DE RAAD VAN I)E EUROI'ESE GEMEENSCHAPI'EN, H U F T  1)E VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Geler o p  licr Vcrdrar: tor opriclirinr van de  Europese Artikei 1 - 
Econoiiiischc Gcinceiischap, inzonderheid op  arrikel 
56, 1iJ 2, c11 artikel 235, ltiihrlijn nr. 64/211/EEC is .van rotpassing op  de 

i~ r~de r Janc~ i  van J c  Lid-Staren en o p  hun familieleden 

C c ~ i c n  het vooratcl van de Cominissic, 

Gerieii hcr advies va11 her Europees I'arlernenr (l), 

(::zien het advies van Iirr Econoriii,ch co Sociaal 
Co111iri (=), 

3 crwcgciiJc J.it door Iliclirlijii rir L4!21I/EEG (J) 
de voor V ~ C C I I I ~ C I I I I ~ C ~  gclilcndc liiir.oiiJcrr iiiaat- 
rcgelrii rcii a~iiricii  vriii \,erplaatsing cri v&blijf, dic 
gcrcc1irvnnrJigd zijii uit Iiimfde van de opciibarr 
ordc, de opcriliare vcilighcid en de uolksgrroridheid, 
zijn gccoorJiiiccrd en cl.ir iii I<ichrliln nr. 73,3-l/l:EC (') 
de v o ~ r i v a ~ r c l c ~ ~  voor LIC ~!iroefciii~il: v111 lict mcht 
vali oiiJerJ~iicii  v311 een Li~l-Staar oni verblijf re 
Ii(~ucicii o p  lict groii<lgehicd van ccii anJcre Lid- 
Sra.ir na cr ccri wcrk/~.ii i i l i ir~l andc,ra dan in loon- 
Jicnsr re Iichbcii uirgcuci'ciill, ~ i j n  va,tacircld; 

Ovcrwcgciidc d ~ r  hcr van I\clnng is dar Richtlijn nr. 
6412III1:EG Jiciirci~ycv<ilyc v.iii ri~i.p.ihsiiil: i s  o~ de 
hcgunsrigilcii v ~ t i  I<icktlijii nr. 7j!3411.F.G, 

Jic kraclitc~is ICichrlijn nr. 75134iEEC het recht 
hcbhcn vcrbiiji re houden up het grondgebied van 

Artikel Z 

!~iiiiici~ ccn tcrniijii vaii twaalf iiiaandcn volgende 
up dc kciiiirrycving van dc/.c richtlijn doen dc Lid- 
Sintcii ilc iiodige 111a3trepck1l voor her volgen van 
r lc~c riclitlijii in wcrking treden; zii stellcn de Corn- 
i i i i ~ ~ i c  d . t a r ~ ~ 1 1  onverwijld in kennis. 

Artikel 3 

Ilczc richtlijn is gcrichr tot de Lid-Stamn. 

( l )  PB nr. C 14 ~ . i n  27. 3. 1973, hlr. 21. 
I'ii .Ir. C 142 v ~ i i  31, 12. 1972, \>\z. 10. 

(') PI% nr. 56 v ~ i i  -I. 4. 1964, Lilr. 650114. 
(') Zie blr. 10 v.311 ilir I'ul>lik~iicl>l~d. 

Voor de Raad 

Dc Voorzitter 

M. DliRAPOUK 


