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MINISTERIE VAN JUSTITIE

CIRCULAIRE

Postbus 20301

2500 EH 's,Gravenhage
tel. (070) 70 79 1" telex 34554 mVInl

datum

22-01-1990

Aan de hoofden van plaatselijke politie
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a. de Procureurs-Generaal
(fgd. directeuren van politie)
de districtsbureau der Rijkspolitie

Kede ter bevordering van de telefonische bereikbaarheid van het Bureau

Visadienst vertrouw ik er op dat u zoveel mogelijk rekening zult houden

met de hierbij gaande indeling.

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

Het Hoofd van Directie,

Vreemdelingenzaken,

~datum inwerilll1gtreding

15-01-1990
geldig lot
15-01-1994

ons kenmerk

2274!90!DVZ

aard

verzoek om medewerking

onderdeel

DVZ!SBO

onderwerp (art)

indeling werkzaamheden Bureau
Visadienst (TBV 32)

bezoekadres

relatie met eerdere circu/aJre(s)

Vreemdelingencirculaire 1982.

Namens de Minister van Buitenlandse Zaken deel ik u mede dat de

indeling van de werkzaamheden van het Bureau Visadienst - gevestigd

in'het pand Schedeldoekshaven 100 te 's-Gravenhage - met insang van
15 januari 1990 is gewijzigd. In bijgaand overzicht treft u deze

indeling aan met vermelding van de medewerkers en de daarbij behorende
telefoonnummers.

Bij afwezigheid of indien het toestel niet wordt opgenomen kunt u het

vervangend nummer (b.g.g ) gebruiken.

In verband met de werkverdeling binnen het bureau wordt u verzocht bij
voorkeur tussen 14.00 en 16.00 uur te bellen.

Ingaande 15 januari 1990 kunt u (alleen in geval andere toestellen in

gesprek zijn) het telefoonnummer 070-3707163 gebruiken.

ATTENTIE:

Ik moge u verzoeken de in de bijlage genoemde telefoonnummers niet aan

particulieren te verstrekken.

Voor particulieren zijn uitsluitend de volgende nummers beschikbaar:

070 - 3614021 en 070 - 3600960

Deze nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 9.30 en 12.00 uur.

Inlichtingen bij doorkI8Snummer bIJlage(n)
Schedeldoekshaven 100
2511 EX 's-Gravenhage

Verzoeke slechts één zaak in uw brief te behandelen en bij beantwOOfdingde datum en hel kenmerk JevermeldenM,OC00'< u- 'nn.-


