
MINISTERIE VAN JUSTITIE Opber~en achter Deel G-4 Vc
na de aanschrijvingvan 4 december 1975)Hoofdafdeling Vreemdelingen~aken

e~ Grensbewaking

nr '4202/E3110 TVG-A 289-IIe 's-Gravenhage, 26 april 1976

Betreft, verstrekken van gegevens over
de regu]",risatievan illegale
buitenlandse werknemers

Bijlagen: 2 formulieren
Aan de heren hoofden van plaatselijke politie,

in afschrift - ter informatie - aan de heren

Procu"eurs-Generaal,fgd. Directeuren van
Politie,

~

Van versohilIende zijden - o.a. van de kant van het Parlement -

is gevraagd om <,,'.j,sJ>e'ogtete worden gesteld van het resultaat van

,le regularisatie.

Om aan deze v,"~7,oe~pmte kunnen voldoen zal ik het op prijs

s".~l:.enindien U ~ juni1976de volgendegegevenszoudtwillen
ver"t"~kken:

a. 1;'hi,eveelgevallen werd bij U een verzoek om regularisatie in-

gediend?

~ in hoeveel gevallen werd Bsn ..eoc'gunningtot verblijf verleend?
c. in hoeveel gevallen werd de gevraagde vergunning tot verblijf

geweigerd?

d. hoeveel verzoeken om regularisatie waren op 1 mei 1976 bij U

nog in behandeling? (deze geg~vens gesplitst naar de volgende

gezichtspunten):

1. hoeveel vreemdelingen kregen het z.g. 1-2-3-stempel,werden

naar het (gewestelijk)arbeidsbureau verwezen en hebben zich

nadien niet meer gemeld?

2. in hoeveel gevallen werd op het (eerste) verzoek om regulari-

~
satie nog niet beslist?

3. in hoeveel gevallen werd een oproep verstrekt om op een be-

paalde datum voor het verstrekken van nadere inlichtingen c.q.

het ove~leggen van nadere gegevens terug te komen, aan welke

oproep of~el niet is voldaan D~~"l nog niet kon worden vol-

daan omdat deze datum nog moe'.""rschijnen?

Indien voor Uw gemeente deze opgave n""a~.~",fluidt, zal ik dit ook

gaarne vernemen.

Voorhet verstrekkenvo- "ezs"e,>"'~1,5tCun gebruikwordenge-

maakt van bijgaand formuli~-c, >::',>;',".".'14';" ". Jmplaar ten behoeve

van Uw administratie kan w"r:oo', b~ho""~r.

De Sta",", acrete,ris Vl'.Cê ,J'H,ti tie,

namens "D "~".,,,t"s"creta',.'is,

Het Hoofd T"-""" Hoofd.fdeling
Vreemdelinge~L~ke" "D Grensbe~aking,

Fraai ,j



Gemeente: Opgave van gegevens met betrekking tot
de rel3'ularisatie van illegale buitenlan:
se werknemers

Attentie: pe.r 1 mei 1976

Dit formulier uiterlijk j juni 1976 inzenden!

Aan de hoer staat,,;soerotaris van Justitie,--""..------.-----

2. Verleende vergunningen tot verblijf op

grond van regularisatie:

aantallen:--

1. r'.=-J

2. r~---1

,cr-.

~ 1. Ingediende verzoeken om regularisatie:

3. Geweigerde v8rgunningon tot vorblijf: 3.
[~-~ -]

LJ4. Aantal op 1 wei 1976 nog in behandeling

zijnde verzoeken om regularisatie:
4.

a. hiervan Herden met

naar (geHestelijk)

wezen, maar hebben

meer gemeld:

hiervan Herd op (eerste) verzoek om

regularisatie nog ni8t beslist:

z.g.l-2-3-stempel
arbeidsbureau ver-

zich nadien niet 4a.[-~

4b'L~
b.

c. hiervan Herd in volgend aantal geval-

len oproep verstrekt op bepaalde datum

met nadere gegevens/inlichtingen terug

te komen. Aan deze oproep \>Ierd (nog)
niet voldaan: 40. [ ],---...

B. De opgave luidt voor deze gemeente ~~~tief.

(in dit geval s.v.p. hokje aankruisen) B.D

(plaat~ en datum)

Het hoofd van plaatselijke politie,


