
Ministerie van Justitie Opbergen achter Deel G, Bijlme G-l-b. 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking- 

Stafbureau Algemene en Juridische Zaken 

Nr. A.J.Z. 1334/E-633-~-260. 's-Gravenhage, 5 december 1972 
Onderwerp: Nieuwe E.E.G.-voorschriften 

Aan de heren Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie; 
de heren Hoofden van plaatselijke politie. 

Ik doe u hierbij toekomen de tekst van: 

a. de tweede wijziging van het Vreemdelingenbesluit; 

b. de nota vin toelichting op deze wijziging; 

c. de twinkigate wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen. 

Zoals uit de onder b bedoelde toelichting blijkt, strekken deze 
wijzigingen in hoofdzaak tot uitvoering van de nieuwe E.E.G.-richtlijn 

72/194/EX~ van 18 mei 1972; Onder de wijzigingen in het Voorschrift 

Vreemdelingen zijn er enige welke op de grensbewaking betrekking hebben. 

De wijziging van het Vreemdelingenbesluit, en de wijziging van het 

Voorschrift Vreemdelingen, voorzover samenhangend met de nieuwe bepa- 

lingen van het gemeenschapsrecht, werken terug tot 18 november 1972, 

datum waarop de Lid-Stafen van de &opese Gemeensohappen de nodige 

maatregelen voor het volgen van de richtlijn in werking moeten hebben 

gesteld. 

Door genoemde richtli jn wordt de coördinatierichtli jn 6 4 / 2 2 1 / ~ ~ ~  van 

25 februari 1964 van toepassing op werknemers die na beëindiging van -.. 
hun beroepswerkzaamheden hun verblijf in de Lid-Staat van vroegere te- 

werkstelling mogen voortzetten, benevens hun familieleden, overeenkom- 

stig de voorwaarden daartoe gesteld in de Verordening (=G) Nr. 1251/70 

van de Commissie van de Europese Gemeensohappen van 29 juni 1970. 

v aard oor ei jn deze pereonen thana volledig gelijkgesteld met begunstig- 
de E.E.G.-onderdanen..Op hen zijn derhalve van toepassing alle bepa- 

lingen van het Vreemdelingenbesluit en van het Voorschrift Vreemde- 

lingen welke strekken tot uitvoering van bepalingen van h ~ t  gpmeen- 

schapsreoht. 

Ter nadere toelichting moge ik, behalve naar de u hierbij aangeboden 

teksten, verwijzen naar de Vreemdelingencirculaire, Deel G, onder 1, 

Hoofdstuk V. Aldaar heb ik, vooruitlopend op de thans' tot stand gekomen 

wijziging reeds d's algemene aanwijzing mgeven bedoelde personen te be- 

handelen als waren zij begunstigde E.E.G.-onderdanen. 


