
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ 4871/E-3597-A-346

's-Gravenhage, 11 juli 1979

Aan I

de heren hoo~den van plaatselijke
politie

onderwerp I opgave van de namen en
doorkiesnummers van de
medewerkers van de di-

rectie Vreemdelingenzaken

i.a.a. de heren Prooureurs-Generaal ~gd.
Directeuren vaD Politie,

de heer Commandant der Koninklij-
ke Marechaussee, .

het Ministerie van Finanoiln

(Direotie Douane),

de heer Chef van de Rivierpolitie
te Rotterdam

Ten vervolge van mijn aansohrijving van 9 november

1978, no. AJZ 4871/E-3597-A-337, onderwerp I verhuizing,doe ik u

hierbij toekomen een opgave van de namen van de medewerkers vaD

deze direotie, alsmede de doorkiesnummers waarondèr zij te berei-

ken zijn.

De Staatsseoretaris van Justitie

namens de Staatsseoretaris,
het hoofd van de Direotie

Vreemdelingenzaken,
voor deze,

a.i.,

M. Wendt



NAAMI

AARTSEN, A.J. van

ADRIAANS, B.W.

AFFELEN van SAEJttSFOORT-HAAK,
mevr. A.J.A. van

BJt~NTEM, J.

BERGER, mevr. J.K.

BLARICUM, mr. W.J. van

BLOOlS, J. van

BOOMS, Th.H.A.

B~OEK, W. van den

CLERKX, R.

CLOESMEIJER, L.C.

DANIELS, H.

DEUDEKOM-MARlNUS, mevr. M.P. van

DINGJAN, mevr. M.

DONKER, A.A.M.

DRIESSEN, G.J.
EMDEBOAS, mr. M.J. van

ENGB-MESKAN, mevr. W. van den

FLINT-van NOORT, mevr. mr. C.M.P.

FRAAIJ, mr.. H.C.

GAALMAN,M.K.J.

GANS, B.S.

GEE, J.V. de

GEVEKE,mevr. N.H.V.F.
GOLDHAGEI',C.J.

GREVINK, B.

GUFFENS-FABER,mevr.mr. I.

HAKKAART, mevr. mr. L.C.M.

HAM,C.J.A.

HEESPELINK,mevr. H.F.J.

HELDEN, A.J. vaD

HENDRIKS, J.Th.E.

HOLSTE, mevr. E.M.

HOOGVLIETS, O.S.

- ---------- - - - - --

DOORKIESNUMMER.

706633

706665/706664

706662

706649/706648

706702

7Q6653/706679

106649/706648

706637

706661

706672/706673

706641

706670/706671

106697/106698

106656

106661

706658

706630

106695/706696

706626

706628

706657

706660

706804

706704/706705

7G666~ :"

106648/706649

706707/106706

706708

106640

106647/706646

706648/106649

706673/706672

706671/706670

706650/706651



- - - _u- - u u -

NAAKI

HORST, mevr. ".G. vaD der

HUSKEN,F.J.

HUIJTS, mr. T.F.A.
JAGER, P.

JAGT,P. vaD der

JAHANGIR/RAMBHAJAN,mevr. S.

JANSEN,J.A.
JÓNKERSBOTH,R.O.L.
JOSEPH-ROBSOHvaD DREVEL,mevr. T.

KENSWIL,mevr. U.E.

KLAVEREN,mr. S.J. van
KLIHK, mevr. V.J.
KLUlWSTRA, H.

KODERITSCH, mevr. mr. M.

KOLKERT,mr. P.J.V.

LEFEBER-CRAMM,mevr. l.B.

LINDE21AN, J.M.

LINDEN, A. vaD der

MADE, P.W.C.A. vaD der

MEIJER, A.

MOOR,J.
BABBE,H.P.
NES, mr. A.R. V&D

OFFENS, mevr. mr. H.A.

PINGER, A.K.

POLL,J.C. vaD der

POOT,J.L.
PRONK, A.

PIJPERS, H.D.

RIETVELD, J.P.L.

RIKKOERT, c.

ROOZE,mr. K.W.H.
RUITER, G.H. de

SCHELTEMAde HEERE, J.G.

SCHILT, M.V.

DOORKIESNUl1KER1

106611/106610

106648/706649

106653/106679

106638

706648/106649

706655

706668

706642

706646/706641

706627

706110

706627

706648/706649

706708

706707/106706

706633/706634

706671/706664

706656

706664/7066.65

706667

706698/706697

706643 (tijd.)

706105/706704

706709

706669

706651

706703/706702

706648/706649

706645

706612/706673

706662

706704/706705

106652/706651

706640

706695/706696



HAAM:

SONDERU, M. vaD

DOORKIESNUMMER I

106659

7066,6

10666,

106644

106658

106679/70665'

106641

706656

706696/706695

706655

706706/106707

706626

706655

706659

706654

706662

\

STEHOUWER, mevr. drs. E.P.

STINDT, D.A.

STRAAT, C. vaD der

UILEKAN-SEESINK, mevr. E.J.

ULIJN, mr. P.H.E.

VISSER, J.A.

VOCKING, mevr. J.S.M.F.

WAVEREN,mevr. E.G. vaD

WEEBER,A.J.

WEES, mr. G.N.J. van

WENDT,mr. M.

WEIJDEN, mevr. H.A. van der

WILLE,P.
WINKEL, mr. J.J.A.M. van

WUBBE1-J,G.C.J.
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Directie Vreemde 1inKen zaken

hoofd I mr. H.C. Fra~ij

hoofdambtenaar toegevoegd: mevr. drs. E.P. Stehouwer (tijd.)

plv. hoofd : mr. M. Wendt

secretaresse : mevr. W.,T. Klink.

A. Hoofdafdeling Toelating en Verblijf

hoofd

plv. hoofd

: mr. M. Wendt

: mevr. mr. C.M-P. Flint-van Noort

1. Bureau Visadienst

Het behandelen van aanvragen om een visum voor kort verblijf en
het beoordelen van aanvragen om verlenging van visa. .

hoofd

plv. hoofd

: P.W.C.A. van der Made

: H.W. Aifriaans

2. Afdeling Verblijfsregelingen

Het beoordelen van verzoeken om toelating, verblijf of vestiging
in Nederland van bijzondere categoriäen vreemdelingen en van voor-
stpllen, strekkende tot bëeindiging van het verblijf, waarvan de
behandeling (vooralsnog) niet aan de hoofden van plaatselijke po-
litie is gedelegp.erdof waaromtrent deze autoriteiten een bijzon- .

dere aanwijzing vragen.

hoofd

plv. hoofd

: mevr. mr. C.M.P. Flint-vanNoort

: A. Mpijer

2a. Onderafdeling I

Het beoordelen van verzoeken om toelating, verblijf of vestiging
in Nederland van vreemdelingen van Chinese landaard, van onderdanen
van landen met een communistisch regiem, van staatlozen, van vluch-
telingen en asielzoekers, ten behoeve van buitenlandse pleegkind~-
ren en met een politieke achtergrond.

hoofd

plv. hoofd

: mevr. mr. C.M.P. Flint-vanNoort

: A.M. Pingen

2b. Onderafdeling 11

Het beoordelen van verzoeken om toelating, verblijf-of vestiging in
Nederland van vreemdelingen die niet vallen onder de bij 2a. genoem-
de categoriUen.

hoofd

plv. hoofd

: A.Meijer
: J.A.Jansen

2c. Contactambtenaren

Het instellen van bijzondere onderzoeken met betrekking tot verzoe-
ken om toelating of verblijf, dan wel met het oog op de bëeindiging
van het verblijf van vreemnelinffen ten behoeve van de afdeling Ver-
blijfsreffelingen en de afdeling Rechtsmiddelen.

medewerkers : A.Pronk, B.Grûvink, J. van Bloois, F.
J. Husken, A.J.van H~lden, H.Kluiwstr~,
P. van der Jagt en J. B~ntem.



hoofd

B. HoofdafdeJing Juridische- cn Beleidsvraagstukken

: mr. M.J. van Emrlp.Boas

plv. hoofd : mr. S.J. van Klaveren

1. Afdeling Internationale en Belpidsvraa~stukken

Het voorbereiden van de door Nederland in internationaal verband in
te nemen standpunten op het gebied van het vreemdelin~enrecht en het
vreemdelingenbeleid pn de verdediging van die standpunten bij het 0-
verlpg in internationaal of in supranRtionaal verb~nd. Het ontwikke-
len van richtlijnen voor het te voeren beleid, mede rekening houdend
met de te dien a~nzien door Nederland aangegane internationaal-rech-
terlijke verplichtingen.

hoofd : mr. M.J. van Emde BO~B

mcdewerkp.r internationale Vra.::Lf;stukken

medewerker beleidsvraagst'lkken

: mr. J.J.A.M. van Winkel

: mevr. drs.. }t~.P.Stehouwer

2. Afdeling Juridische Vraagstukken

Het toetsen van nieuwe wettelijke regelingen aan bestaande wetten en
voorschriften en het ontwerpen van nieuwe of vervangende regeJ.tngen
betreffenoe de toelating, het verblijf en de rechtspositie van vreem-
deline-en.Het redigpren en bijhouden van voorschriften.

hoofd

p]v. hoofd

: mr. G.N.J. van W~es

: va~ature

3. Afdelinff Rechtsmiodelen

Het hehanoelen van verzor?ken om herziening van afwijz~nde beschikkin-
gen. Het behandelen van beroApen op de afdpling Rechtspraak van de
Raad van State.

hoofrl

plv. hoofd

: mr. S.J. van K].av~ren

: vacature

hoofd

3a. Onderafdeling Herziening

: J. W. de Gee

medf'wf?rkers : mp.vr. J.M. Bergpr, J. Moor,
mevr. M.P. van Deudekom -
Marinus en tT.L. Foot

hoofd

3b. Onderafdeling Rechtspraak

: vacature; tijdelijk mevr.
mr. H.A. Off'?ns

mer! (lw(>rk nrs : mevr. mr. M. Koderitsch, mp.-
vr. mr. L.C.M. Hakkaart, me-
vr. mr. I. Guffens-Fabnr, mp-
vr. N.H.W.F. Gev0ke, mr. P.J.
W. Kolkert en mr. A.R. van Np's

hoofd

C. Hoofdafdeling Toezicht Vreemdeling~n en Grensbewaking"

: A.J. van Aartsen

plv. hoofd : Th.H.A. Booms



1. Consulenten

1a. Vre~mdelin~~nbeleid

Het toelichten van het bij de dlrectie te voeren beleid, de achter-
gronden daarvan en de wijze waar~p dit beleid tot stand is gekomen,
in be~prekinffenmet hoofden van plaatselijke politie en in overleg
met de amhtenaren van de parketten van de procureurs-generaal fffd.
directeuren va.npolitie. Terugmelding van de naar voren gekomen on-
derwerpen die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling.

1b. Opleiding : H.D. Pijpers

P org voor de opleiding en de vorming van ambtenaren, belast met
ö itvoering van de Vreemdelingenwet en van ambtenaren van de di-
rectie.

hoofd

2. Afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht Uitvoering

: Th.H.A. Booms

2a. Onderafdeling Beleidsvoorbereiding

Bezinning op doelstellingen van het vreemdelin6entoezicht en de grens-
bewaking en het behandelen van vraagstukken welke op dit tèrrein in
internationaal of interdepartementaal verband aan de orde worden ge-
steld. Het signal~ren van het ontstaan van ongewenste situaties onder
vreemdelingen en het bezinnen op hiertegen te nemen maatregelen. Het
op8tellen van algemene richtlijnen tot verbetering van het vreemdelin-
gentoezicht en de grensbewaking.

hoofrl

plv. hoofd

: C. van der Straat

: vacature

2b. Onderafdeling Toezicht Uitvoering

De zorg voor het goed functioneren van de vreemdelingendiensten en de
grensbewakingsdiensten. Zorg voor het juist uitvoeren van de voor-
schriften. Bezinning op de meest efficiënte organisatie van de vreem-
delin~en- en grensbewakingsdiensten. Behandeling van voorgenomen maat-

elen betreffende individuele vreemdelingen, zoals uitleiding, sig-
ering en bewaring van ongewenste vreemdelingen.

hoofd

plv. hoofd

: P. Jager

: J.G. Scheltema de Heere

3. Afdeling Documentatie en Administratieve Zaken

De zorg voor de personele,de begrotingstechnische( financiële) en
de organisatorische vraagstukken van de directie.

hoofd : G.J. Driessen

3a. Onrlerafdeling Documentatie

Het documenteren van jurisprudentie, literatuur, publicaties e.d. op
het gebied van het vreemdelingenrecht, zomede de documentatie van in-
cidentele en gerubriceerde zaken.

medewerkers : mevr. Th. Joseph-Robson
van Crevel en mevr. U.F.
,J. IIeespf?link

: mr. W.J. van Dlaricum

i mr. P.H.E. Ulijn
. mr. T.F.A. Huyts.



3b. Onderafd~llng Adminjstratieve Zaken

hoofd : mpVT. E.J. Uilpman-Sep.sink

3b/a. Bureau Declaraties en Formulierenbeheer

Het controleren van alle declaraties welke in het kader van de behan-

deling van vreemdelingenzaken worden ontvangen. Het beheren en uitge-
ven van formulieren betreff~nde vreemdelingenzaken.

medewerkers : M.K.J. Gaalman en J.C. van
der Poll

3b/b. Bureau Statistiek

Het verzamelen en verw~rken van gegp.vens van de vreemdelingen- en
grensbewakingsdip.nsten en van onderdelen van de directie.

medewerkers I A.J. Weeber, A. van der Lir~
den en mevr. H.A. van der
Weyden

Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Taak: De Minister van Justitie van advies dienen omtrent de toepassing
van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet.

voorzitter : mr. E.J. Rosen Jacobson

secretaris : mevr. mr. H.~. Carel

Per w~ek wisselend is voor spoedzaken een hoofdambtenaar van piket bui-
ten de bureau-uren thuis tp.lefonischbereikbaar. De namen en telefoon-
nummers van deze ambtenaren alsmede de tijden waarop zij bereikbaar zijn
worden gepubliceerd in het Al~emeen Politieblad onder "Piket" en in het
maandblad "Wij van Financj~n".


