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Miolstprle van Justitie

IHr'pclieVrerimdeUngenzaken

A.tZ 1334/f.-t'JJ-A-J12

's-Gravènhage, JO maart 1961

Aan de hoofden van plaatselijke poUlte

de Commandant der Koninklijke Marechaussee
het Ministerie van Financi~n (Directie

Douane)
de Chef Rivierpolitie te Rotterdam

de Procureurs-Generaal

fgd. Pirecteuren van Politie

I.a.a.

Onderwl'rp: Vr'eemdel inp;envoorschri nen Sliriria;unseOridf>rdailen

f""""-,

Hlprbij doe ik U toekomen

- de acht.enderttlÇ!t.e wijziging van het Voorschrtft VreemdeUngen, aisme,le

- illaanvulling op Vreemol>lingencirculaire (If;ielG, onder 9, een circulaire

inzake de rechtsposilie van Surinaamse onderdanen met betrekking lot de

binnenkomst. en het verbUjf In Neder'V'Ind na 24 novemher 1980.

Vorenstaande wijziging van het Voorschrift. Vreemdelingen heeft betrekking op de

bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning tot verblijf aan Surinaamse

on,lerdanen die werkzaamheden als zelfstandigen verrichten of willen verrichten

alsmede hun gezins- en familieleden.

De inhoud van voor'noemde circulai re zai in hl't algemeen in de plaats komen van

het!,:Pertis vervat. in Vreemdel1ngencirculaire Oeel G, onder 9 mp.tdien verstande

dat Deel G, ondet' 9 van toepas::!ing bUjft. op Surlnaamse onderdao~n die reeds

beschikken over een verblijfstitel uit hoofde van de op 25 november 1960 be-

eindlp;dpOve...~enkomsttuss..nhet Koninkrijk der Nederlanden en de Republ'iek

S'winamo inzake h'.!t verblijf en de vestiging van wedE'I'ziJdse onderdanen.

~-
ik verzoek u in de Vreemdelingenel rculaln, de volgp.nde wijzigingen met de pen

alm te brengen:
/

- in Deel C, blz. 26-b schrappen de alinea onder het hoofdje "Surinaamse

znifstandigen", beginnende met "Surinamers die hier te lande werkzaamheden

als zelfstandigeverrichten"en eindigendmet "Oeel G-'} van de dl'<:ulalr~";

- in deei G-/I, lIoofdsl-uk 1, onder f. de verwijzing naar Deel G onder 9 aanvullen

me t de woord'm:

"alsmede (](> daarachtergevoegdecirculaire. d.d. JO maart 1961,nr. AJZ 1]J4/
f.-6jJ-A-J72".
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Ik bPO mij ervan bf)\lU:Jtdat. in v~r'b'ml1 mpt d'! belSindlp;lng v~n de Over"E'nkom"t.

met 3ur-inam'J lnzak.? lipt.verblijf en de Vfó!stiglng van we<l<'l'zljdseonder";,n"n

een gE'compllce~rd samo>ns\.el van bepaling'!n Is pnt.s\.aim en dat de juiste \'0(>-

passing u voor probl.""en kan stellen. Indlpn p;t>wensl.kllnt u steeds ter7.ak,!

contact opnemen mei de Olr'pctle Vr('_.If!llnp;en7.a~:envan hel HinlstE'I'ie. IRP\.""10"

met de heren A.H. I'ing..n, Iel. 106669

A.A.H. Onnkp.r.\.el.1066611101007, of

H. van Sonderen, tel. 106659.

~

De 3taat.ssecret'lt'h van ,"lsIHlp

nam s de Slaat.ssecrelal'ls.

hel lIoofd van de directle

Vreemdelingenzaken

H.C. Frttalj
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