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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Circulaire

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
tel: (070) 370 79 11; telex 30912 mvj nl - 2 -

Aan: - hoofden plaatselijke politie

Staf Koninklijke Marechaussee

Procureurs-Generaal (fgd

directeuren van politie)

districtsbureau's rijkspolitie

Tenslotte wijs ik er nogmaals op dat u zich voor vragen inzake bovenvermeld

onderwerp kunt richten tot de heer P.P. Frederiksz.van de directie Vreemdelin-
genzaken. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 070-3702845.

(NB: in eerder genoemde brief werd abusievelijk een ander telefoonnummer ver-
meld). .

De Vreemdelingencirculaire 1982 zäl bij het eerstvolgende supplement worden

aangepast met betrekking tot de onderhavige bestel- en afleveringsprocedure.
La.a.: -

De Staatssecretaris Van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

de Secretaris-Generaal

Datum:
31 maart 1992

Datum inwerkingtreding:

31 maart 1992

Geldig tot:

31 maart 1996

Ons kenmerk:

192288/92/DVZ

Aard:
bekendmaking van voorschrift

Onderdeel:

DVZ/regio 3, unit 3

Onderwerp:

aanvraagprocedure en distributie van

verblijfsdo~enten/W.documenten

(TBV-54)

Relatie met eerdere circulaira:

wijziging van ciculaire d.d.

6 februari 1992 (TBV 53)

Ten vervolge op mijn brief d.d. 6 februari 1992, nr. l802l4/92/DVZ (TBV 53)

inzake de bestel. en afleveringsprocedure van verblijfsdocumenten en WLdocumen-

ten, vestig ik uw aandacht op het volgende.

Het blijkt voor de Staatsdrukkerij en Uitgeverij technisch alleen mogelijk te

zijn om van de diverse soorten verblijfsdocumenten - met uitzondering van het B-
document - 10 exemplaren of een veelvoud daarvan toe te zenden. Ik verzoe~ u

hiermee bij het doen van bestellingen rekening te houden. Het totaal aantal per

bestelopdracht te bestellen documenten blijft minimaal 50 exemplaren.

Over de aanvraag en distributie van B-documenten dient mijn voormelde brief als

volgt te worden gepreciseerd.

Het doen van bestellingen wat betreft het B-document is voorbehouden aan daartoe

binnen de directie Vreemdelingenzaken geautoriseerde medewerkers. De levering

van het B-document geschiedt, in tegenstelling tot de overige documenten, niet

middels een waardetransport, doch vindt per aangetekende post plaats.

Voorts vermeld ik hier het postadres waarheen de bestelopdrachten moeten worden

verstuurd: Staatsdrukkerij en Uitgeverij, postbus 20022, 2500 EA 's-Gravenhage.

bezoekadres
Schedeldoekshaven100

2511EX Den Haag
Verzoekeslechtséén zaak in uw briefte behandelenen bij beantwoordingde datumen hetkenmerkte vermelden.
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inlichtingen bij doorkiesnummer bijlage(n)

9103-1-4


