
MINISTERIE VAN JUSTITIE Op te bergen achter Deel C v~n de

Vreemdelingencirculaire

(na de a~nschrijvjng van 6.12.1979)

Directie Vreemdelingenzaken.

Nr. AJZ 1334jE-633-A-365

's Gravenhage, 1 oktober 1980

Aan de Procureurs-Generanl ,

fgd. Directeuren van Politie,

de Hoofden van plaatselijke politie,

de Commandant der Koninklijke

Marechaussee,

, , het Ministerie van Finanoiën

(Directie Douane),

de Chef RivierpQlitie te Rotterdam.

Onderwerp I bijstand aan vreemdelingen

~

Gebleken is dat de circulaire van de S~~atnsecretari~ v~n Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk Werk van 6 decembp.r 1979 aan de

colleges van Burgemeester en Wethouders der gemeenten betreffende

bijstand aan vreemdelingen, waarvan ik u bij mijn aanBchri.iving van

diezelfde datum, AJZ 1334/E-633-A-351, afschrift deed toekomen, op

één punt verduidelijking behoeft. Dit punt betreft de vraag,

wanneer sprake ie van vree~delin~en die (nog) niet of niet langer

over een geldige verblijfstitel beschikken, doch wier verblijf

bekend is bij het bevoegde gezag (Minister van J~~titie of plaatse-

lijke vreemdelingendienst), en in welke gevallen gesteld kan worden

dat deze vreemdelinr,en door het bevoegde ge~ag feitelijk ongemoeid

worden gelaten. In paragraaf 7 van genoemde circulaire wordt een

vijftal zodanige gevallen genoemd, waaronder het geval waqrin de

aan een vreemdeli ng te gunnen "redeli .ike termi ,in" (waarbinnen hi j

het land moet hebben verlaten) nog niet io verstreken (eerste

alinea van genoemde paragraaf onder b).

In overleg met mi.1 hOf'ft de St.'\at ,ecretnris voC'rnoemd in een

aanvullende circulaire, gedateerd 26 september 1980, onder de

aandacht van Burgemeesters en WethQuders der gemp.enten gebracbt

dllt het begrip "feiteli,ik ongemoeid laten", t;ezien b'1t tekst- en

zinsverband, mORt worden opgevat als een bewust gedogen dat de

- vrp.emdel i np, -



- 2 -

vrpemdeling feiteli.~ in Nederland verblijft, hoewel een geldige

vprbli,~Btitel ontbreekt, en het de vreemdelin~ derhalve niet

ingevolITe artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet formeel is

toegestaan in Nederland te verblijven. In de in aanhef dezer

genoemde circulaire bli ,;kt de7.e opvatting uit de woorden: "en

derhalve voorlopig hier te lande kunnen verbli jven". Van zulk een

bewust gedogen kan slechts sprake zijn indien de vreemdelin~en-

diennt van het verbli,~ van de vreemdeling op de hoogte is. Dit is

met name niet lanRer het geval indien de vreemdeling na het

verstrijken van de hem gegunde redelijke termijn als bedoeld in

............

art. 24 Vwo zich aan uitzetting zou onttrekken.

In haar circulaire van 26 september 1980 heeft de Staatssecretaris

voornoemd de colleges van Burgemeester en Wethouders der gemeenten

op die mogeli.;kheid gewezen en gesteld dat, voordat tot bijstand-

verlening wordt overgeGaan, steeds de vraag naar de rechtmatigheid

van het verblijf gesteld en bevestigend bean~Yoord moet zijn in die

zin dat de vreemdeling over een geldige verblijfstitel dient te

beschikken, of, indien (lit niet het geval is, dat hij althans bij

het hoofd van plaatselijf:e poli tie bekend is en dat tevoren vast-

staat dat zijn verbli.~ bewust gedoogd wordt (de in paragraaf 7 van

genoemde circulaire onder a tot en met e genoemde gevallen). Van

de aanwezigheid V~n laatstbedoelde gevallen blijkt uit een aan-

tekening als bedoeld in een van de artt. 39, derde en zesde lid,

43, eerste lid, en 45, eerste, tweede en derde lid, VV, welke het

hoofd van plaatselijke politie ingevolge art. 38 VV stelt in het

identiteitspapier van de vreemdeling of in een hem te verstrekken

af7.onderli.~ inlegblad in de gevallen, voorzien in een van de artt.

.~

39, vi ,;fde en zesoe lid, 43, twe'ede lid en 45, vierde lid, VVo

Voor "over nodig moge ik er bi j u op aandringen er Eorg voor te dragen

da tin voorkomende gevl\llen deze aantekeni ngen inderdaad worden

geplal\tst, temeer omdat. in de in aanhef dezer genoemde circulaire

de colleges van Purgemeester en ~ethouders der gemeenten op het

voorkomen van de7.e aantekenin.-en in het identi tei tspapier mn de

vreemdel int; of in het hem te .ver..trekken inlee-blad zi ,in "ewe7.en.

In h'\ar circulaire vall 26 september 1980 heef.t de StaatssecretRris

vlln Cultuur, Recreatie en Mn.atsch~PT.eli.;k H"rk nog uitdrukkelijk

(le '\andacht gevr~aF:d voor de mogeli .ikheiddat de vreemdelil1g, ten-
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einde zich aan uitzetting te onttrekken zich naar een andere

gemeente begeeft. Er moet ~an ook altijd aangetoond worden d~t

een bijstandvragende vreemdeling bij de plaatselijke vreemde-

lingendienst bekend is en gedoogd wordt.

,-.....

Teneinde de samenw~rking tussen de hO0fden van piaatseli.~e politie

en de gemeentelijke sociale diensten inzake r,evallen als hier

bedoeld nog te bevorderen verzoek ik u van alle vreemdelingen aan

wie u bij de beëindiging van het verbli.~ in ons land een redelijke

vertrektermijn heeft gegund, dan wel, in voorkomend geval, aan wie

11 aanzeggi.ng heeft gedaan ons land onmiddelli jk te verla ten, als-

mede van diegenen onder hen die door u werden uitgezet, opgave te

verstrekken aan de gemeentelijke sociale dienst in uw gemeente,

onder vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en -plaats,

na tionali tei t, laa tste u bekende adres of vermoedeli .~e verbli.~-

plaats, voorts onder vermelding van de datum waarop de vreemdeling

niet langer in Nederland aanwezig mag zijn.

Ik moge u verzoeken tot uw opgave een formulier volgens bijgaand

model te bezigen, en een copie in uw archief te bewaren.

Indien uw opgave meer dan één persoon betreft, Ware de opgave

zoveel mogeliik in alfabetische volgorde te ver"trekken. Het

opmaken van een dergelijke collectieve opgave mag er evenwel niet

toe leiden dat in de verstrekking van de hier bedoelde gegevens

aan de gemeentelijke sociale dienst te uwent vertraging ontstaat.

M
Indien, nadat u de vreemdeling heeft aangezegd tegen een bepaalde

datum ons land te verlaten; aan de vreemdeling alsnog enig respijt

wordt gegeven, is het zaak ook daarvan onder opgave van de eerder

verstrekte gegevens aan de gemeenteli .il:e sociale dienst te uwent

mededeling te doen. Zulks kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien

in verband met na de gedane aanzegging van de vertrektermijn

optredende ziekte van de vreemdeling of van een zijner gezinsleden

uitstel van het vertrek n00dzakeli.ir. bli.il:t (art. 25 Vw). Ook

een van de overige in paragraaf 7 van meergenoemde circulaire ge-

noemde gevallen kunnen tot nader uitstel nopen. Alsdan dient, bij het

defini tieve vertrek, opnieuw een opg..,ve flan ile fiemeenteli' jke
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eooiale dienst te wordèn gedaan onder referte aan uw vorige opgaven.

In aansluiting aan het voor~dande deel ik u mede dat de Staats-

eeoretaris Van Cultuur, Reoreatie en Maataohappelijk Werk in haar

oiroulaire met nadruk heeft herhaald het onjui~t te aohten

wanneer een gemeentelijke sooiale dienst zou weigeren om - omp,e-

keerd - aan de vreemdelingendi~net desgevraagd mede te delen dat

bijstand wordt verleend aan een door die dienst met name genoemde

vr~emdeling (zie paragraaf 10 vnn de in aanhef dezer genoemde

oiroulaire). Van weigeringen ale hier bedoeld - moohten zij zioh

niettemin voordoen - verzoek ik u mi j onder opgave van alle terzake

dienende bijzonderheden in kennie te etellen.

Voorte moge ik u verzoeken mij eteede, eveneene onder opgave van

alle relevante gegevens, in kennis te stellen van gevallen waarin

u mooht bli~ken dat aan niet of niet langer reohtmatig in Nederland

verbli.~ houdende vreemdelingen bijstand is verleend.

Tenslotte deel i.k u mede het op pri js te stellen te zi,iner ti jd van

uw ervaringen met de toepaesing van deze oiroulaire te mogen

vernemen.

De Staatsseoretaris van Justitie

namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd Tan de Direktie Vreemdelingenzaken,

"1'8aij

~
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Bijlage bij oirculaire van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 1 oktober 1980, AJZ, nr. 1334/E-633-K-365

Hoofdvan plaatselijkepolitiete .

(adres en tolefoonnummer)

Aan de gemeentelijke sociale dienst,

(adres en plaatsnaam).

Opgave van vreelooelingen die op de daarbij vermelde datum Nederland moeten hebben verlaten.

(opgave als bedoel~ in de oirculaire van de Staatssecretaris van Cultuur, Reoreatie en

Maa tschappeli JK: Werk d.d. 2 6 SEPt 1980' betreffende bi ,jstand aan vreemdelingen)

Naam voornamen geboorteda turn geboorteplaats
adres of

nationaliteit verblijfplaats
vertrekdatum bi jaonderhe,"11

(gemeente) , (datum) ...........

(ondertekening)


