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Bijgaand gelieve U aan te treffen twee folders betreffende wenken voor

vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland. Zoals U moge blijken is

de ene folder gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse en Italiaan-

se taal en de andere in de Spaanse, Portugese, Griekse, Arabische en Turkse

taal. Deze folders zijn ontworpen ter voorlichting van vreemdelingen. Dit

punt "voorlichting van vreemdelingen" maakte onderwerp van discussie uit in

de Tweede Kamer der staten-Generaal bij de behandeling van de Justitiebegro-

ting en in het bijzonder in d~ openbare vergadering van de Vaste Commissie

voor Justitie uit deze Kamer, welke op 23 april 1970 werd gehouden. De fol-

ders zullen ter uitreiking aan de daarvoor in aanmerking komende vreemdelin-

gen beschikbaar zijn aan de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buiten-

land en aan de. doorlaatposten. Voor wat het binnenland betreft worden do fol-

ders te Uwer beschikking gesteld met het verzoek deze te willen uitreiken in

de volgende gevallen:

~

~ aan personen - dus niet alleen vreemdelingen - die daarom vragen of die

inlichtingen vragen over de toelating in Nederland;

~ indien het vreemdelingen betreft, ten aanzien van 'wie uit een oogpunt van

vreemdelingentoezicht daartoe aanleiding bestaat;

~ aan vreemdelingen die uitgezet worden of aan wie geen (verder) verblijf

hier te lande wordt toegestaan;

~aan vreemdelingen, die zich op vluchtelingschap beroepen (artikel 22,

tweede lid, Vw.).

Voorts ware een folder uit te reiken in alle gevallen, waarin de ambtenaar,

belast met het toezicht op vreemdelingen, van oordeel is dat zulks nuttig

of wenselijk kan zijn.

In het algemeen zij opgemerkt dat aan de vreemdeling die in a~nmerking komt

voor uitr.eiking van een folder, een exemplaar dient te worden verstrekt,

waarin de tekst in een voor hem begrijpelijke taal is afgedrukt. Voorts zij

opgemerkt dat uitreiking van een folder uiteraard- achterwege blijft, indien

blijkt dat de vreemdeling ~eeds eerder in het "bezit van de folder werd

. - gesteld-



gesteld.

De folders zullen gratis van Rijkswege worden verstrekt. Zij kunnen worden

besteld bij de hoofdafdeling Vreemdp.lingenzaken en Grensbewaking van mijn

ministerie.

Ik verzoek U de onder U ressorterende ambtenaren belast met het toezicht op

vreemdelingen overeenkomstig het vorenstaande te willen instrueren.

Ik ben er mij van bewust dat de uitreiking van de folders enigermate een ver-

zwaring van de taak van de vreemdelingendiensten vormt. Nochtans verzoek ik

U om - mede gelet op de bijzondere aandacht die, ook in het Parlement aan

deze kwestie werd besteed - nauwkeurig de hand aan de onderwerpelijke aan-

wijzing te willen doen houden.

De inhoud van deze aanschrijving zal t.z.t. in de Vreemdelingencirculaire

worden opgenomen.

Tot slot zij nog opgemerkt dat steeds tijdig nieuwe folders dienen te worden

aangevraagd indien de bij U aanwezige voorraad uitgeput dreigt te geraken,

zulks in verband met de planning van het drukken van nieuwe folders.
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