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Algemeen
Per 1 januari 1997 vervalt de geldig-
heid van de nog in omloop zijnde, kar-
tonnen verblijfsdocumenten. In begin-
sel dienen per die datum alle oude
verblijfsdocumenten vervangen te zijn
door het nieuwe Vreemdelingen-
document, voorzien van één van de
lettercodes A t/m F.

Uitzonderingen/overgangsregeling
Door omstandigheden kan het voorko-
men dat een vreemdeling na 1 januari
1997 nog in het bezit is van een oud
document. Het bezit van een dergelijk
oud document houdt niet in, dat om
die enkele reden de verblijfsstatus van
de betrokken vreemdeling in het
geding is.
Bij aantreffen van een dergelijke
vreemdeling – bijvoorbeeld tijdens
controles in het kader van het binnen-
lands toezicht op vreemdelingen – ver-
zoek ik u zo veel mogelijk direct na te
gaan of de betreffende vreemdeling

recht heeft op verblijf in Nederland.
Indien dat het geval is, dient u
betrokkene te verwijzen naar de korps-
chef waaronder de gemeente waar de
vreemdeling verblijft, ressorteert. Dit,
met het oog op het alsnog omwisselen
van het oude document. Op het docu-
ment dient u een aantekening ’verval-
len’ te plaatsen, onder vermelding van
de datum waarop de controle plaats-
vond. Dit, teneinde een spoedig initia-
tief door de betrokken vreemdeling te
bevorderen.
Indien na het aantreffen van de vreem-
deling vast komt te staan dat betrok-
kene geen recht heeft op verblijf in
Nederland, gelden de normale proce-
dures zoals vermeld in de Hoofdstuk-
ken A5 en A6 van de Vreemdelingen-
circulaire.

Folder instellingen/bedrijfsleven
Ten behoeve van de diverse
Nederlandse instellingen en het
bedrijfsleven is een folder verspreid
over het nieuwe Vreemdelingen-
document. In deze folder wordt infor-
matie gegeven met betrekking tot de
overgang van het oude naar het nieu-
we document. 
De folder is als bijlage bij deze circulai-
re gevoegd.1 Op deze wijze bent u
bekend met de informatiebron, indien
een bedrijf of instelling u benadert
met vragen over het Vreemdelingen-
document. 
Tevens staat op de achterzijde van de
folder een tekst in een aantal talen
afgedrukt, die luidt:
’Uw verblijfsdocument is niet (meer)
geldig. U moet een nieuw document
aanvragen bij de vreemdelingendienst
van de politie in uw woonplaats.’
Deze tekst kan eveneens van nut zijn
bij de uitvoering van het binnenlands
vreemdelingentoezicht.

Inlichtingen
Voor vragen naar aanleiding van deze
regeling kunt u contact opnemen met
het Bureau Documenten van de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst. Dit

bureau is op werkdagen bereikbaar
van 9.00 tot 17.00 uur, onder telefoon-
nummer: 038-4558657.
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen terzake in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.

1 Wordt hier niet opgenomen.
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