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Ministerie van Justitie
telefoon (070) 370 79 11

telex 30912 mvj nl
faxnummer (070) 370 79 00

Circulaire.

Directie Vreemdelingenzaken

postbus 30125. 2500 GC Den Haag faxnummer (070) 370 36 07

de hoofden van plaatselijke
politie

- de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a.: - de Procureurs-Generaal (fgd)
directeuren van politie

- de districtsbureaus van de

Rijkspolitie

Aan:

Datum:

29 juni 1993
Datum inwerkingtreding:
5 juli 1993

Geldig tot:
5 juli 1995

Ons kenmerk:

310l22/93/DVZ

Aard:'

verzoek om medewerking

Onderdeel:

DVZ/SI&B/SBO

Onderwerp:

automatisering vr~~mdelingen-
administratie (TBV 77)

Relatie met eerdere circulaire:

Vreemdelingencirculaire 1982

en circulaire inzake afgifte

ABW-verklaring d.d 4 juni 1993

1. Inleiding

De s~eeds verder gaande automatisering van de administratie bij vreemdelingen-
diensten en de mogelijkheid tot koppeling van geautomatiseerde vreemdelingen-

administraties is aanleiding om hoofdstuk A 9 (onder 2.1) en deel D (onder 3)

van de Vreemdelingencirculaire 1982 te herzien. Tevens wil ik middels deze

circulaire wijzen op een wijziging van de circulaire d.d. 4 juni 1993 inzake

afgifte ABW-verklaring. Deze wijziging wordt onder 2.2 toegelicht.

2. Herziening van Hoofdstuk A 9

2.1 Algemeen

Hierbij ontvangt u de herziening van Hoofdstuk A9 (Administratie en Registra-
tie) van de Vreemdelingencirculaire 1982 (bijlage 1).
Door steeds verdergaande automatisering van de administratie bij vreemdelin-
gendiensten is de regelgeving voor administratie, die gebaseerd was op het
handmatig aanleggen en bijhouden van kaartsystemen, verouderd. Tevens is met
de komst van VAS (Vreemdelingen Administratie Systeem) de mogelijkheid tot
koppeling van geautomatiseerde vreemdelingenadministraties werkelijkheid
geworden. Een voorwaarde hierbij is dat er een communicatiestandaard binnen
de kring van de met de uitvoering van de Vreemdelingenwet belaste diensten
wordt ingevoerd. Het nieuwe hoofdstak A9 voorziet hierin.

Wdt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
he 66 9203-1-4
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Het ministerie van Justitie stelt desgewenst programmatuur (DVAS, decentraal
vreemdelingen administratiesysteem) ter beschikking waarmee de administratie
kan worden geaut~natiseerd volgens de in deze circulaire vastgestelde
standaarden. Informatie hierover kunt u inwinnen onder telefoonnummer
070 - 370 3902.

Omdat er een overgangsregeling bestaat voor de aanpassing van de admini-
stratie aan deze nieuwe richtlijnen, zal het huidige hoofdstuk A 9, naast de
nieuwe richtlijnen, nog tot 1 juli 1994 van kracht blijven.

2.2 Paragraaf 5.4 van hoofdstuk A 9 inzake informatie-uitwisseling met GSD
en afgifte ABW-verklaring

r---.

De circulaire d.d. 4 juni 1993 (kenmerk 3054l0j93/DVZ) inzake afgifte ABW-
verklaring is reeds verwerkt in bijgaand hoofdstuk A 9.
Ik wil u echter attenderen op een wijziging die na het verschijnen van de
circulaire is doorgevoerd en verwerkt in dit hoofdstuk. De wijziging betreft
de vreemdelingen waarvoor een verklaring dient te worden afgegeven. In
tegenstelling tot eerdere berichtgeving dient thans op elk verzoek van de GSD
door het hoofd van plaatselijke politie een verklaring te worden afgegeven.
In hoofdstuk A 9 onder 5.4 wordt aangegeven op welke wijze de verklaring
dient te worden ingevuld. Verder is het model D 54A gewijzigd.
Volledigheidshalve is voor de hoofden van plaatselijke politie die het
herziene hoofdstuk A 9 (nog) niet gaan gebruiken een gewijzigde circulaire
bijgevoegd.
Tevens treft u een gewijzigd model D54a aan.

3. Deel D van Vc 1982

Door gebruikmaking van de in DVAS voorziene communicatiemogelijkheden is het
begin 1994 mogelijk middels datacommunicatie gegevens met het Ministerie van
Justitie uit te wisselen.

Voor de gebruikers van het door het projectbureau VAS aangeboden DVAS-systeem
zijn alle faciliteiten voor datacommunicatie tussen vreemdelingendiensten en
DVZ reeds ingebouwd. Voor deze DVAS-gebruikers leidt dit tot de volgende
wijzigingen die zijn verwerkt in de inhoudsopgave van hoofdstuk Deel D van de
Vreemdelingencirculaire 1982 (bijlage 2).

In DVAS is een groot aantal model D-formulieren opgenomen die thans bij een
drukker kunnen worden besteld of in eigen beheer kunnen worden vervaardigd.
Deze formulieren zijn in standaardvorm in DVAS opgenomen en kunnen voorzien
van gegevens van de vreemdeling worden uitgeprint. Begin 1994 zal een aantal
van deze model D-formulieren worden vervangen door datacommunicatie.
In de inhoudsopgave van deel D wordt met behulp van codenummers aangegeven
welke formulieren het betreft.

Verder is het formulierenbestand geactualiseerd en is besloten om een aantal
D-formulieren voor DVAS gebruikers te laten vervallen.

Tevens is het voor DVAS-gebruikers niet langer noodzakelijk om bewijsstukken
voor de eerste toelatingsbeslissing naar het Ministerie van Justitie te
zenden. Mochten deze bewijsstukken alsnog nodig blijken voor een beslissing
in de toelatings- dan wel herzieningsfase zal het Ministerie van Justitie
hierom verzoeken. De model D-formulieren die in DVAS zijn opgenomen zijn

hierop aangepast.
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De bekende drukkerijen en uitgevers van de genoemde drukwerken zullen van

deze wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Volledigheidshalve dient

vermeld te worden dat voor hoofden van plaatselijke politie die nog geen

gebruik maken van DVAS de administratieve procedures vooralsnog ongewijzigd

blijven.

Tenslotte zal de Vreemdelingencirculaire 1982 te zijner tijd in deze zin

worden aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,_~ ~
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