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Eoofdafdeling vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

Stafbureau Algemene en Juridische Zaken 
Kr. AJZ ljj4/E-633-~-280 

Onderwerp: Nieuwe E.E.G.-voorschriften 

Opbergen achter deel G - 1 Vc 
(na de aanschrijving van 

S 
16 januari 1973) 

's-Gravenhage, 4 juli 1974 

Aan: de heren Procureurs-Generaal, 
fgd. Directeuren van Politie; 

de heren Hoofden van plaatselijke politie; 

de heer Commandant der 
Koninklijke Marechaussee; 

het Ministerie van Financiën 
(afdeling Douane ) ; 

de heer Chef Rivierpolitie te 
Rot t erdam 

Ik doe hierbij toekomen de tekst van: 

a. de derde wijziging van het Vreemdelingenbesluit; 
b. de nota van toelichting op deze wijziging; 
c. de drieentwintigste wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen. 

I. Zoals uit de bovenbedoelde nota van toelichting blijkt, strekken deze 
wijzigingen in hoofdzaak tot uitvoering van de nieuwe E.E.G.-richtlijn 
73/148/~~~ van 21 mei 1973. 

a. De richtlijn brengt enkele veranderingen in de bepalingen ten behoeve 
van begunstigde E.E.G.-onderdanen die in Nederland blijvend zijn ge- 
vestigd,of zich komen vestigen, om er werkzaamheden anders dan in 
loondienst te verrichten (de begunstigde E.E.G.-onderdanen, bedoeld in 
artikel 94, eerste lid, onder 2 ,  van het vreemdelingenbesluit). 
Te hunnen aanzien is, in navolging van het reeds ten aanzien van werk- 
nemers bepaalde, in de richtlijn voorgeschreven dat onderbrekingen van 
het verblijf van niet meer dan zes opeenvolgende maanden en afwezigheid 
wegens het vervullen van militaire dienstplicht, geen invloed hebben 
op de geldigheid van het verblijfsdocument; voorts dat dit document 
niet kan worden ingetrokken enkel op grond van het feit dat de houder 
ervan wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of 
ongeval geen werkzaamheden meer uitoefent. 
In verband hiermede werd artikel 91 van het Vreemdelingenbesluit ge- 
wij zigd. 

b. Als document waaruit van het verblijfsrecht blijkt, werd voor de hier 
bedoelde groep personen aangewezen een "verblijfskaart van onderdaan 
van een Lid-Staat der Europese Gemeenschappen", evenals zulks reeds 
eerder werd gedaan voor werknemers die werkzaamheden in loondienst 
verrichten waarvan de te verwachten duur ten minste een jaar bedraagt. 



Dit rapport dient ten spoedigste aan mij te worden toegezonden 
(~oofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 
Ministerie van ~ustitie) zulks teneinde bruikbare gegevens beschikbaar 
te hebben voor de gemeente waar betrokkene zich in het bevolkingsre- 
gister wenst te doen inschrijven. 

111. Deze circulaire ware tijdelijk op te bergen achter de Vreendelingen- 
circulaire, Deel G, onder 1, en wel achter de aanschrijving van 
16 januari 1973. 
De bijgevoegde tekst van het nieuwe Besluit tot wijziging van het 
Vreemdelingenbesluit en de daarbij behorende Nota van toelichting 
waren achter deze circulaire te voegen als Bijlage G-l-d bij de 
Vreemdelingencirculaire, Deel G, onder 1, zulks vooruitlopende op een 
wijziging van dit deel, waarin het vorenstaande zal worden verwerkt. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
Namens de Staatssecretaris, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 

Fraai j 


