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Onderwerp : verstrekken van inlegvel bij 
uitreiking van een documant Aan de heren 
als bedoeld in bijlage 5a W hoofden van plaatselijke politie 

bijlage : een i.a,a. de heren Procureure-Generaal, 
fgd. Directeuren van Politie, 

Ton vervolge van de aanschrijving van mijn toenma- 

lige ambtrvoorganger van 20 februari 1 9 7 5 ,  onder nummer dezes, betref- 

fende bovengenoemde onderwerp, deel ik u mede, dat in verband met ver- 

zoeken -van diverse zijdon het inlegpel ook in de arabischs en turkse 

taal ia vertaald. 

Gemakihalva 29 de tekst in drie talen aan do binnen- 

zijde c , q .  achterzijde san dit rondschrijven geeteld, 

Gok deze in7eöp-a l l en  zullec van rijkswege worden 

e a i ~ g c n a ~ k k  ea z i j n  t e  verkrijgen b i j  het Ministsrie van Justitie, Di- 

z e c t i a  7reemdelingenxw!<en, Schedeldoekshavsn 100, postadres : Postbus 

20301, 25û0 EH 's-Gravenhage, 

Be ialegrellen met alle~n de Nederlandse tekst zijn 

- uiteraard - ook nog bij bovengenoemd adreo te bestellen, 
Tenslotte bericht ik u dat de tekst van de bsaoeps- 

clausules "herzieningn en "beroep Raad van Staten in druk is verachenen, 

elke clausule in 10 talen. Bij de uitreiking van een afwijzende beschik- 

king dient steede een exemplaar van het desbetreffende formulier te wor- 

den gevoegd, ' 

De tekst van de clauaule aberoep Raad van State" 

wordt, indien nodig, met de afwijzing op het verzoek om herziening ter 

uitreiking toegezonden. 

De tekst van de clausule nherziening" kunt u op boven- 

vermeld adres verkrijgen, onder vermelding van het benodigde aantal exem- 

plaren. Te Uwer kennisneming voeg ik reeds een exemplaar van dit formu- 

lier hierbij. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

Het hoofd van de 
Directie Vreemdelingenzaken, 

Fraai j 



I n l e ~ ~ e l  bij een vergunning tot vesti~ing 

U bent thans houder van een vergunning tot vestiging. Om 

die reden heeft de vreemdelingendienst voortaan geen re- 

gdlmstig contact meer met U. Ik vestig er echter Uw aan- 

dacht op dat ook houders van een vergunning tot vestiging 

de vreemdelingendienst kennis dienen te geven van : 

- verandering van adres! 
- 

- duurzaam (definitief) vertrek naar het buiten- 
land (ook van inwonende gezinsleden) ; 

- het bereiken van de vijftienjarige leeftijd van 
4 t h  Uwer in Nederland wonende kinderen; het kind 
dient zich dan zelf ook bij de vreemdelingen- 
dienst te melden; 

- het bereiken van de eenentwintigjarige leeftijd 
van 6Bn Uwer kinderen; het kind dient zich in dit 
geval eveneens in persoon bij de vreemdelingen- 
dienst te melden; 

- verandering in de samenstelling van uw gezin. 
Het hoofd van plaatselijke politie. 



Devamli ikâmet musadesi eki 

Bu andan itibaren devamli ikâmet musadesine 
sahip bulunmaktasiniz.Bundan sonra yabancilar 
polisiyle devamli temas etmenize liizum 
kalmamigtir.Yalniz devamli ikâmet musadesine 
sahip olanlarinda agagidaki hallerde 
yabancilar polisine muracaat etmeleri 
gerektigini hatírlatiriz: 

- Adres degigiklikleri 
- Devamli(kati olarak) yurdunuza dönugunuzde 
(aile efratlarida buna dahildir) 

- Hollandalda ikamet eden cocuklarlnlzln 
15 yagini doldurmaslnda; iocugun kendisinin 
yabancilar polisine muracaati gereklidir. 

- Çocuklarinizdan birinin 21 yagini doldurmasinda; 
Bu durumda gahas bizzat yabancilar polisine 
muracaat etmelidir; 

- Aile efratlarinizda vuku bulan azalma ve çogalmalard,a. 

Nahalli polis muduru 




