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MINIBTERIE VAl,JUSTITIE opbergen achter deel G-2 Vc.

(onmiddellijk na de aanschrijving

van 14 december 1976).Directie Vreemdelingenzaken.

nr. AJZ. 3934/E-2522-A- 325
onderwerp: het stellen van aantekeningen

inzake verzoeken om toelating

als vluchteling en vergunning
tot verblijf.
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Aan: de hoofden van plaatselijke politie

(in afschriften aan de heren Procureurs-

Generaal, fgd. Directeuren van Politie).

's-Gravenhage, 7 novembe~ 1977.

Ingevolge het bepaalde in art. 39, tweede lid, van het

Voorschrift Vreemdelingen, dient in het paspoort van een vreem-

deling die een verzoek heeft ingediend ter verkrijging van een

vergunning tot verblijf, daaromtrent de bij dit artikel voor-

geschreven aantekening te worden gesteld.

In artikel 39, zesde lid van genoemd voorschrift daarente-

gen is voorgeschreven dat in gevallen waar een verzoek om toe-

lating als vluchteling is ingediend, de hierop betrekking heb-

bende aantekening dient te worden gesteld op een afzonderlijk

inlegblad en niet in het document voor grensoverschrijding.

Analoog aan het bepaalde in art. 39, zesde lid, VV., is

ten aanzien van vreemdelingen die naast een verzoek om toelating

als vluchteling tevens een verzoek om een vergunning tot var-

blijf indienen, in deel G-2, Hoofdstuk 11, onder punt 3 (blz.

G-2-8c) Vc., eveneens voorgeschreven dat de bedoelde aanteke-

ning op een afzonderlijk inlegblad dient te worden gesteld. In

dit laatste geval is ten dele sprake van een afwijking v~~ het

bepaalde in art. 39, tweede lid, VVo

Voorts zal een vreemdeling die zich op politiek asiel be-

roept, zich kunnen beperken tot het indienen van een verzoek

om eeu vergunning tot verblijf in die gevallen waarin niet vol-

doende aannemelijk k~ worden gemaakt dat de status van vluch-

teling ex art. 15 Vwo kan worden toegekend. Op deze categorie

vreemdelingen heeft betrekking de circulaire van 21 februari

1974, nr. AJZ. 3934/E-2522-A-276 van de toenmalige Staats-

secretaris van Justitie.

Meermalen is geconstateerd dat in paspoorten van asiel-

vragers aantekeningen voorkomen die betrekkin~ hebben op hun

aanmelding, de eventueel opgelegde meldingsplicht en de h~er

te lande ingediende verzoeken om toelating als vluchteling
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dan wel om een vergunning tot verblijf ofschoon art. 39, zesde

lid VVo en het bepaalde in deel G-2, Hoofdstuk 11, onder punt

3 (blz.G-2-8c) Vc. toch dwingend voorschrijven dat deze aan-

tekeningen op een afzonderlijk inlegblad dienen te worden ge-

steld.

In verband met het vorenstaande moge ik u nogmaals drin-

gend verzoeken ervoor zorg te dragen dat het stellen van een

der aantekeningen als bedoeld in art. 39 van het Voorschrift

Vreemdelingen in grensoverschrijdingsdocumenten van vreemde-

lingen die zich beroepen op vluchtelingenschap dan wel een

beroep doen op politiek asiel zonder de vluchtelingenstatus

te verlengen, achterwege wordt gelaten en erop toe te zien

dat deze aantekeningen worden gesteld op een afzonderlijk

inlegblad.

Ter toelichting zij nog vermeld dat voor deze werkwijze

is gekozen om te voorkomen dat in gevallen waar afwijzend

wordt beslist op de ingediende verzoeken en de vreemdeling

dàarna zou terugkeren naar het land van herkomst, de in het

hem toebehorende grensoverschrijdingsdocument voorkomende

aantekeningen tot gevolg zouden kunnen hebben dat hij moeilijk-

heden ondervindt van de zijde van de autoriteiten aldaar. Bo-

vendien kan van een objectieve beslissing op een door een

vreemdeling ingediend verzoek om toelating als vluchtelingl

vergunning tot verblijf geen sprake meer zijn indien de vreem-

deling er zich op beroept dat de door de Nederlandse overheid

in het hem toebehorende grensoverschrijdingsdoctiment gestelde

aantekeningen de terugkeer naar het land van herkomst OUffiO-:

gelijk maken.

De Minister van Justitie,

namens de Minister,
Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

(Fraaij)
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