
MINISTERIE VAN JUSTITIE

HoofdafdelingVreemdelingenzaken
en Grensbewaking

Opbergen achter Deel G 4. Vc
na de aanschrijvingvan 21 maart 1975)

Nr. AJZ 4202/E-3110 - A - 289b 's-Gravenhage.27 maart 1975

Aan de heren

- Hoofden van plaatselijke politie,

(i.a.a. de heren Procureurs-Generaal.
fgd.Directeurenvan Politie)

Onderwerp: Voorwaarden voor aanvaarding
illegale buitenlandse werknemers

"""-

Bij aanschrijvingvan 21 maart 1975. onder afdeling en

nummer dezes. verzocht ik u tot 1 april a.s. een bepaalde gedrags-

lijn (n.l. heenzending, met aanzegging het land te verlaten) te

volgen met betrekking tot illegale buitenlandse werknemers die

zich ter aanvaarding van hun verblijf bij de vreemdelingendienst

melden, doch van wie wordt vastgesteld dat zij niet aan de voor-

waarden voor regularisatie voldoen. Een en ander hield verband

met de omstandigheid dat in'de periode liggende tussen het in-

werkingtreden van de regularisatieregeling(19 maart 1975) tot

1 april 1975 nog voorzieningen dienden te worden getroffen ten-

einde de nieuwe regeling op zo ruim mogelijke schaal ook onder de

buitenlandse werknemers zelf bekend te maken. Intussen is gebleken

dat de bedoelde termijn nog te kort is om er zeker van te zijn

dat alle belanghebbenden in voldoende mate van de voorwaarden

voor de regularisatie op de hoogte kunnen zijn. Met het oog hierop

wordt de in mijn eerder genoemde circulaire vermelde datum van

1 april 1975 thans nader vastgesteld op 1 mei 1975.

Tevens deel ik u mede dat de werkgeversverklaring,gevoegd

als bijlage bij de circulaire van 17 maart 1975 inzake de regula-

riseringsvoorwaardenis gesplitst in een tweetal verklaringen, t.w.
~

1. verklaring betreffende het tijdvak waarop de buitenlandse

werknemer bij de werkgever in dienst is geweest;

2. verklaring betreffende de inhouding van loonbelasting en sociale

verzekeringspremies.

-

Bij aanmelding ter regularisatie van 8en illegale buitenlandse

werknemer dienen aan deze exemplarenvan ~ verklaringen ter hand

te wordengesteld.De onder1 bedoeldeverklaringdientdan - na

invulling en ondertekening door of namens de werkgever - bij het

hoofd van plaatselijke politie te worden ingeleverd; de onder 2

bedoelde verklaring moet de buitenlandse werknemer bij het gewes-

telijk arbeidsbureau inleveren.

Een aantal exemplaren van beide verklaringen leg ik hierbij

over. De verklaringen volgens het oude model behoren te worden

vernietigd.
De Staatssecretarisvan Justitie,

namens de staatssecretaris,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

Repro 175/510.
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Registratieformulier (bijlage 3) registratienummer:

Opgenomen door (naam): van(organisatie):

Persoonlijke gegeven~

Familienaam: nationali tei t:

beroep:Voornamen:

Geboren te:

Burgelijke staat:

op:

aantal kinderen:

Adres in Nederland: te:

Laatste adres in het buitenland:

Legitimatiepapieren:

Nationaal paspoort van:

afgegeven te:

no.:

op:

geldig tot:

na laatste verlenging op: te:

Werkg~

- .N""ffi !1'1:id igc 1Je~ge'F"1"" : -~

Adres huidige werkgever:

Namen en adressen werkgevers sedert 1 november 1974:

Werkloos sedert: geniet uitkering WW / WWY / WAO

Verblijf in Nederland

Verblijft in Nederland sedert:

Eventuele vorige woonplaatsen en adressen in Nederland:

Heeft Nederland sedert 1 november 1974 verlaten van: tot:

',.regens:

Bewijsmiddelen t.a.v. de binnenkomst

Stempels in paspoort (plaats):

(plaats):

(plaats):

(plaats):

(datum):

(datum) :

(datum) :

(datum) :

Z.o.Z.

r--- -----
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Overige toegelaten bewijsmiddelen

(aard van het document en de periode waarover het een bewijs van aanwezigheid
vormt, vermelden)

1. van: tot:

tot:2. van:

3.

4.

5.

van: tot:

tot:van:

van: tot:

Bijzonderheden:

(plaats en datum) (handtekening)

Attentie:

Voor elk eventueel in Nederland aanwezig gezinslid een apart formulier invullen

Repro.175/856G
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Verklaring betreffende TEWERKSTELLING

van een buitenlandse werknemer INLEVEREN BIJ DE VREEMDELINGENDIENST

De ondergetekende (naam) :

voornamen:

geboren te :

functie:

naam/aard onderneming:
J

op:

verklaart hierbij dat

de vreemdeling (naam) :

voornamen:

geboren te :

nationaliteit:

op:

*
Q
(Ij
:>

van: tot: (tijdvak)

onafgebroken bij hem in dienst is (geweest)
~
0)
.,-i
s::

als: (functie)
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1. van: tot: (tijdvak)

(we~kgever)onafgebroken in dienst is (geweest) bij:

geves tigd te. :
'" .. -- - ~ - "'-- - -"""'"- - ... .

als:

>~2. hijbevoegd~s~=me~~d:;~~~~ -w:~kg;-V~~':;:;~~;~î~;~af<'t":-~:;~~~:::II~~1
en te ondertekenen. I

De ondergetekende verklaart tevens dat het hem bekend is dat de bovenstàande ge-
gevens gebruikt worden met het oog op de beoordeling van de vraag of de bovenge-
noemde vreemdeling voor een vergunning tot verblijf en voor een arbeidsvergun-
ning in aanmerking kan komen en voorts dat hij heeft kennis genomen van onder-
staande toelichting.

aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

. . . . , ....

(plaats en datum)

(handtekening en stempel bedrijf)

N.B. Om voor aanvaarding in aanmerking te komen moeten vreemdelingen onderrneer aan
de volgende voorwaarden voldoen: .

- vóór 1 november 1973 in Nederland zijn binnengek9men; en

- sedertdien in het Nederlandse arbeidsproces ingeschakeld zijn geweest.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan het misdrijf opleveren bedoeld in artikel
225 van het Wetboek van Strafrecht (Valsheid iThge~chrift).Dit artikel luidt als volgt:

1.Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van
schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen,valselijk
opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door
anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan,als
schuldig aan valsheid in geschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jamn

2.Met dezelfdestrafwordt gestrafthij die opzettelijkgebruik maakt van het valse of
vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst, indien uit dat gebruik enig
nadeel kan ontstaan.

("""\:
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Verklaring betrefldnde inhouding

~

LOONBELA;~TING en SOCIALE VERZEICERINGSPREl'UES
INLEVEREN BIJ HET ARBEIDSBUREAU

~==~===-=

ATTENTIE: Deze verklaring heeft niet betrekking op perioden van tewerkstelling
vóór 1 oktober 121i

De ondergetekende \naam en voornamen):

geboren te:

functie:

naam/aard onderneming:

op :

verklaart hierbij dat

(naam en vOQrnamen):

geboren te:

nationaliteit:

sedert

van de vreemdeling

op :

(datum) loonbelasting en sociale verzekerings-

x)

premies normaal zijn ingehouden.

De ondergetekende verklaart tevens dat het hem bekend ~s dat de bovenstaan.
de gegevens gebruikt worden met het oog op de beoordeling van de vraag of
de bovengenoemde vreemdeling voor een vergunning tot verblijf en voor een
arbeidsvergunning in aanmerking kan komen en voorts dat hij heeft kennis
genomen van onderstaande toelichting.

(indien de werkgever de verklaring niet zelf ondertekent:

-dat hij bevoegd is namens de werkgever deze verklaring af te leggen en
te ondertekenen.)

aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

~--- ~~~ -, ~"-.-L-- --~

(plaats en datum)

(handtekening en stempel bedrijf)

x) doorhalen indien niet van toepassing

'","",
-- - - - - - - -- - - -----------------------------

lil".B. Om voor aanvaarding in aanmerking te komen moeten vreemdelingen ondermeer aan de
volgende voorwaarden voldoen:

- vóór 1 november 1973 in Nederland zijn binnengekomen;
- sedertdien in het Nederlandse arbeidsproces ingeschakeld zijn geweest terwijl

tenminste sedert 1 oktober 1974 loonbelasting en sociale verzekeringspremies
normaal dienen te zijn ingehouden.

Ret verstrekken van onjuiste gegevens kan het misdrijf opleveren bedoeld in artikel
225 van het vletboek van Strafrecht (Valsheid in geschrift).Dit artikel luidt als
volgt:

1. Hij die een geschrift waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding
van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te die~n,
valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te
gebruiken of door anderen te doen gebruiken,wordt,indien uit dat gebruik enig na-
deel kan ontstaan, als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft met gevangenis-
van ten hoogste 5 jaren

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gepruik maakt van het valse

of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst, indien uit dat gebruik
enig nadeel kan ontstaan.
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