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MINISTERIE VAN JUSTITIE

CIRCULAIRE

Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel: 1070} 370 79 11: telex 30912 mVInl

Aan: - de hoofdenvan plaatselijke
politie;- de staf van de Koninklijke
Marechaussee;

i.a.a.: - Procureurs-Generaal
(fgd direct. van politie)
districtbureau's van de
rijkspolitie

datUII:

1 juli 1992
datua iDwerki.Dgtredi.Dq: ons kea8erk:

21S247/92!DVZ

geldi.g tot:

- aard:
bekendmaking van voorschrift

onderdeel:
DVZ!SBO

ondertlerp:
wijziging modellen D8
(TBV62)

relatie 88t eerdere ci.rcu1.aire:

Vreemdelingencirculaire 1982

10 InleicU.Dg
Het thans in gebruik zijnde model D8 (negatief advies omtrent de
afgifte van een machtiging tot voorlopig door het hoofd van
plaatselijke politie) voldoet niet aan de èisen die aan een
beschikking gesteld worden, met name waar het gaat om het
motiveringsbeginsel. Daarom is een nieuwe.opzet van het model D8
gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van 21
specifieke modellen (D8 I-IV en D8-811-1 t!m 819-7) die, met
uitzondering van D8 I-IV, elk zien op een bijzondere categorie
vreemdelingen (VC 1982, deel B).

2. De 8XIel1.ee

In de modellen wordt een aankruis systeem gehanteerd dat volledig
toetst aan de betreffende toelatingseisen en een uitgebreide
onderbouwing geeft van de beslissing.

3. ImoX1M!reD van referent
De in Nederland wonende referent wordt-inalle gevallenover de
genomen beslissing geïnformeerd door toezending van een kopie van
het model D8. Daartoe is een standaard formulier van kennisgeving
(model DB-I) ontworpen dat door het hoofd van plaatselijke politie
dient te worden ingevuld en bijgevoegd bij het model D8.

4. Taak van hoofd plaatselijke politie
Het hoofd van plaatselijke politie draagt er zorg voor dat de

"nieuwe" modellen DS vanaf heden in gebruik worden genomen. De
"cude" modellen DS die nog worden ingezonden zullen worden

geretourneerd met het verzoek een en ander alsnog conform het
bovenstaande af te handelen.

inlichtingen bij doorkiesnummer bijlage(n)bezoekadres
Schedeldoekshaven100

2511ex Den Haag
Verzoekeslechtséén zaak in uw bnef te behandelenen bij beantwoordingde datum en hetkenmerk tevermelden.
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5. OVerige imoz:matie

Eén exemplaar van elk model doe ik u hierbij toekomen. De

modellen zijn ~n AS-formaat uitgevoerd zodat zij in de Vreem-

delingencirculaire 1982 gevoegd kunnen worden ter vervanging
van het oude DB-model. -

Hoofden van plaatselijke politie

(in A4-formaat) bestellen bij de

of bij de bekende drukkerijen en

drukwerken.

Het adres van de Sdu is:

kunnen de nieuwe modellen D8

Staatsdrukkerij/Uitgeverij

uitgevers van dit soort

Postbus 20014

2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon 070-3789911
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De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,

De secretariS-Generaal~
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