
Ministerie van Justitie
telefoon(070) 37079 11
telex30912mvjnJ
faxnummer(070) 37079 00 ad

Indien een vreemdeling in het bezit van een electronischW-document wordt
aangetroffen dan dient het hoofd van plaatselijke politie zo spoedig
mogelijk ~ijd8D. JtaD~ooftijd8D over de standvan zakenmet betrekkingtot
de asielprocedure contact op te nemen met de vreemdelingendienstvan het
onderzoekscentrumdat het Electronischw-documentheeft afgegeven.
8aiteD kaD~ftijd8D dienen de perso~lia van de vreemdelingen de gegevens
van het ElectronischW-documentte worden opgenomenom deze vervolgensdoor
te spelen aan de vreemdelingendienstvan het betreffendeonderzoekscentrum.

In het laatste geval dient.de vreemdeling in beginsel niet van zijn
vrijheid te worden beroofd.

DirectieVreemdelingenzake. regio2

postbus30121' 2500GC Den Haag

C I ReU L A I R E

~ (070) 3703602

Aan : - de hoofdenvan plaatselijke
politie
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Politie)

- de districtbureau8van de
Rijkspolitie

Het in deze circulaire weergegeven beleid is een aanvulling op het vreemde-

lingenbeleid zoals opgenOGlenin de Vreemdelingcirculaire1982, onderhet
hoofdstuk B7, 2.3.2. Deze wijzigingenzal bij supplement.8 worden verwerkt
in de Vreemdelingencirculaire1982.

Datum:
11 maart 1993

Datum inwerkingtreding:
22 maart 1993

Geldig tot:
1 maart 1997

Ons kenmerk:
301810/93/DVZ
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Aard:
Bekendmaking van beleid.

Onderwerp:
InvoeringElectronischW-document
(TBV 73)

Onderdeel:
DVZ/Regio 2/unit 3

Relatie met eerdere circulaire:

wijzigingvan de vreemdelingen-
circulaire1982

Ten behoeve van de meldingsplicht dient het hoofd van plaatselijke politie
na de intake aan de asielzoeker een W-docwnent te verstrekken voor de duur
van het verblijf in het onderzoekerscentrwn. Met ingang van 22 maart 1993
dienen de hoofden van plaatselijke politie van de gemeenten Zwolle,
Zeewolde, Hoofddorp, Bindhoven, Dordrecht, Rijsbergen, Hijeveen en Luttel-
geest aan de asielzoeker die in het onderzoekscentrum gaat verblijven een
Electronisch W-document (EWD) te verstrekken. Het blauwe W-document als
bedoeld in hoofdstuk B7, onder 2.3.2 van de Vreemdelingencirculaire blijft
in gebruik van asielzoekersdie op 1 maart a.s. over dit document beschik-
ken en voor asielzoekersdie worden ondergebrachtin het onderzoekscentrum
Oisterwijk.
Bij eventueleoverplaatsingdienthet hoofdvan plaatselijkepolitievan
het onderzoekscentrumeen groen W-doc:umentte verstrekken.

Het Electronisch W-document is ontwikkeld om een efficiente registratie van
en controle op de meldingsplicht te realiseren. Het betreft zowel de
meldingsplichtingevolgeartikel 17 van de Vreemdelingenwetjuncto artikel
70 van het Vreemdelingenbesluitals de verplichtingeningevolge de artike-
len 17a en 18a van de Vreemdelingenwet.Het ElectronischW-document i8 een
electroniaeheversie van het huidige W-documentmet als informatiedragerde
smartcard.Het ElectronischeW-documentis daardoor striktpersoonsgebonden
en duidelijkminder fraudegevoelig.

Het Electronisch W-document heeft de vorm van een geplastificeerde kaart en

is voorzien van een pasfoto van de vreemdeling (zie bijlage 1).
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Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen
en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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