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MINISTERIE VAN JUSTITIE

CIRCULAIRE

Postbus 20301

2500 EH 's-Gravenhage
Iel.: (070) 70 79 11: tele. 34554 mvj nl

Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 9.30 en 12.00 uur
Tevens zijn door de verhuizing de telefoonnummers van de
medewerkers die de landengroepen behandelen gewijzigd. Indien het
door u gekozen toestel niet wordt opgenomen kunt het vervangend
nummer (b.g.g) gebruiken.
Bij voorkeur bellen tussen 14.00-16.00 uur.Aan de hoofden van plaatselijke politie

de staf van de Koninklijke Mareschaussee
i.a.a. de Procureurs-Generaal

(fgd. directeuren van politie)
de districtsbureau der Rijkspolitie

Postadres: Direktie Vreemdelingenzaken
Bureau Visadienst (kort verblijf)
Postbus 3117
2280 GeRijswijk

Het gewijzigde Faznuamer van de Visadienst is 070-31.99.410

Mede ter bevordering van de telefonische bereikbaarheid van het
Bureau Visadienst vertrouw ik er op dat u zoveel mogelijk
rekening zult houden met de hierbij gaande indeling.

datum
25-06-1990

datum Inwerkingtreding

02-07-1990

geldlQlol
02-07-1994

ons kenmerk

21411!90!DVZ
Deze circulaire vervangt de aanschrijving van 22 januari 1990,
kenmerk 2274/90 DVZ (TBV 32) over hetzelfde onderwerp.

aard
verzoek om medewerking

onderdeel
DVZ!SBO De Staatssecretaris van Justitie

Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Direktie

Vreemdelingenz~n,
onderwerp(art) reletiemet eerderecirculaire(s)
adreswijziging en Vreemdelingencirculaire1982
indeling werkzaamheden Bureau vervangt circulaire van 22-01-1990
Visadienst (TBV 35) nr. 2274!90!DVZ (TBV 32)

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken deel ik u mede dat
het Bureau Visadienst met ingang van 2 juli 1990 is
gevestigd in het pand J.C. van Harkenlaan 5 te Rijswijk. In
verband hiermede is ook de verdeling van de werkzaamheden over de
medewerkers van het bureau gewijzigd. In bijgaand overzicht treft
u deze indeling aan met vermelding van de medewerkers en de
daarbij behorende telefoonnummers.
Bij afwezigheid of indien het toestel niet wordt opgenomen kunt u
het vervabgend nummer (b.g.g ) gebruiken.
In verband met de werkverdeling binnen het bureau wordt u
verzocht bij voorkeur tussen 14.00 en 16.00 uur te bellen.
Ingaande 4 juli 1990 kunt u (alleen in geval andere toestellen in
gesprek zijn) het telefoonnummer 070-31.99.400 gebruiken.

ATTENTIE

Ik I8Oge u verzoeken da in de bijlage genoeJ8de telefoo_ers
niet aan particulieren te verstrekken.

Voor particulieren is uitsluitend het volgende nummer
beschikbaar: .

070- 39.48.846 (3 lijnen)

bezoekadres inlichtingen bij doorkiesnummer bijlage(n)
Schedeldoekshaven 100

. 2511 EX 's.Gravenhage

Verzoeke slechts één zaak in uw brief le behandelen en bij beantwoording de dalum en het kenmerk te vermelden,
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