
Handleiding AD 

Handleiiding Vreemdelingencirculaire 

1. Indeling algemeen 
De nieuwe 'Vreemdelingencirculaire' bestaat uit drie banden. Band 1 en 2 omvatten 
de volledig herziene delen A en B. De derde band met daarin deel C en D is 
momenteel in bewerking. 

DeelA bestaat uit 10 hoofdstukken, deel B uit 21 hoofdstukken. 
Voorin de delen A en B vindt u hiervan een beknopt overzicht. 

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een tabblad en een uitgebreide 
inhoudsopgave van het betreffende hoofdstuk. 

Er wordt lper hoofdstuk gepagineerd. Zo begint hoofdstuk A4 met pag. A4 - 1 en 
hoofdstuk B11 met pag. B1 1 - 1. 

2. O p b o u u ~  pagina 
Bovenaan ieder pagina vindt u in de 'sprekende hoofdregel' de volgende gegevens: 
Linker pagina (van links naar rechts): 
- hoofdstukcijfer gecombineerd met paragraafcijfer (bijv. A412.2.2); 
- hoofdstuktitel (bijv. 'Toelating') 
Rechter pagina (van rechts naar links): 
- hoofdstukcijfer gecombineerd met paragraafcijfer (bijv. A412.2.1); 
- titel hoofdparagraaf (bijv. 'Verblijf in de vrije termijn') 

Onderaan de pagina vindt u in de 'voetregel' de volgende gegevens: 
Linker pagina (van links naar rechts): 
- paginacijfer (bijv. 8 - A4); 
- afkorting VC (Vreemdelingencirculaire) 
- datum waarop de bureauredactie de pagina behandelde (bijv. januari 1994); 
- Aanvullingsnummer waarmee de betreffende pagina u werd toegezonden (bijv. 

Aanv. 8). 
Rechter pagina (van rechts naar links): 
- paginacijfer (bijv. A4 - 9); 
- datum waarop de bureauredactie de paragraaf behandelde; 
- Aanvullingsnummer waarmee de betreffende paragraaf u werd toegezonden; 
- naam uitgever, Sdu J&F. 

3. Register 
De Vreemdelingencirculaire is voorzien van een alfabetisch register. In het register 
wordt verwezen naar paragraafcijfers. U vindt het register tweemaal opgenomen, 
namelijk achterin Band 1 en Band 2. 

4. Aanvullingen 
De Vreerridelingencirculaire zal voortdurend up-to-date worden gehouden door 
middel van vervangendelnieuwe pagina's en de zgn. Tussentijdse Berichten 
Vreemdelingencirculaire (TBV's). 

Circulaires met een bijzonder spoedeisende karakter zullen bij uitzondering in de 
vorm van Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire worden verzonden. 
De TBV's zijn voorzien van een jaartal en volgnummer. U kunt ze achterin Band 2 
opbergen, waar een tabblad en inhoudsopgave voor de TBV's zijn opgenomen. 
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In de inhoudsopgave is per TBV aangegeven: 
- onderwerp; 
- verwijzing naar relevante hoofdstukken in deel A en B; 
- geldigheidsduur. 
Na verloop van tijd wordt de TBV alsnog geïntegreerd opgenomen in de bundel, dan 
wel komt het bericht te vervallen. 

Vervangendelnieuwe pagina's en TBV's worden u toegezonden in 'Aanvullingen'. Bij 
iedere Aanvulling is een 'Invoeginstructie' bijgesloten over de manier waarop de ver- 
vangendelnieuwe pagina's in de Vreemdelingencirculaire moeten worden opgebor- 
gen c.q. welke pagina's dienen te vervallen. Deze Invoeginstructies kunt u achter- of 
voorin de band bewaren. U kunt van daaruit controleren of u de vorige Aanvulling 
hebt ontvangen (de nummering van de Aanvullingen moet aansluiten). 
Het Aanvullingsnummer vindt u altijd in de voetregel, onderaan de pagina en op de 
Invoeginstructie. 
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