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Ministerie van Justitie
telefoon (070) 370 7911
telex 30912 mvj nl

faxnummer (070) 370 79 00
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2 6 JU111993

C I ReU L A I R E

Directie Vreemdelingenzaken

postbus 30125. 2500 Gç Den Haag. faxnummer (070) 370 36 07

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

- de Procureurs-Generaal (fgd)
directeuren van politie

- de districtsbureaus van de
Rijkspolitie

i.a.a. :

Datum:
27 juli 1993

Datum inwerkingtreding:
27 juli 1993

Gel.dig tot:
27 juli 1995

Ons kenmerk:
379599/93/DVZ

Aard:
verzoek om medewerking en
bekendmaking van beleid

Onderdeel.:

DVZ/SBO
Doorkiesnummer: .

070 - 370 38 60

(P.M. Diez)

Onderwerp:
identificatieplicht (TBV 84)

Rel.atie met eerdere circulaire:
Vreemdelingencirculaire 1982

Op 1 januari 1994 zal naar verwachting de Wet op de identificatieplicht in
werking treden. Voor het vreemdelingentoezicht heeft dit de volgende conse-
quenties. .

De documentendie genoemd worden in artikel 54 Vb zullengaan gelden als
identiteitsbewijs in de zin van de Wet op de identificatieplicht. Asielzoe-
kers die niet in het bezit zijn van een paspoort en toegelaten vreemdelingen
in de leeftijd van 12, 13 en 14 jaar behoren tot de categorieën vreemdelin-
gen die op dit moment niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs. Voor
hen zijn de maatreg7len getroffen voorzien in dit bericht.

. ;~.'

1. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar
De identificatieplicht zal vanaf 12 jaar gaan gelden. om te bereiken dat
iedere vreemdeling tussen de 12 en 15 jaar tegen 1 januari a.s. een eigen
vergunning tot verblijf heeft, verzoek ik u nu reeds te beginnen met het
gefaseerd oproepen van deze vreemdelingen. crkunt hen in het bezit stellen
van een verblijfsdccurnentals aangegeven in artikel 33, vierde lid, VVo

2. Asiel.zoekersin het bezit van een W-document
De groene W-documenten van asielzoekers dienen op korte termijn te worden
vervangen door een nieuw document dat centraal wordt aangemaakt. Dit nieuwe
W-document zal tevens gaan dienen als identiteitsbewijs voor alle asielzoe-
kers vanaf 12 jaar. Ik verzoek u vóór 1 sepéember a.s. de volgende gegevens
aan te leveren: .

"--

- van de houder van een W-document:
een duidelijke kopie van de zijde van het W-document dat de personalia
bevat + recente goed gelijkende pasfoto van betrokkene.

- van de kinderen tussen de 12 en 15 jaar van de houder van een W~document:
de personalia van deze kinderen (naam, voornamen, geboorteplaats, geboor-
tedatum en nationaliteit) + DVZ-referentienummer + recente goed gelijken-
de pasfoto van ieder kind.

De pasfoto's kunnen door de asielzoekers zelf worden meegebracht. Voor de
eisen waaraan de pasfoto'sdienen te voldoen, verwijs ik u naar artikel 14

Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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van de Paspoortuitvoeringsregeling die u per circulaire van 7 december 1992
is toegegaan. Let u er vooral op dat ter voorkoming van misverstand ook op
de achterzijde van de pasfoto's het DVZ-referentienummer wordt vermeld en
dat op alle kopieën en stukken met personalia e~n volledige retouradresse-
ring voorkomt.

De aanleverdatum voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is bepaald op ui~er-
~ijk 1 ok~ober a.s.

De gevraagde gegevens dienen te worden
Regiokantoor Regio 2
t.a.v. afdeling documenten
Pluvierenweg 7
3898 LL ZEEWOLDE

gestuurd aan:

~

De gepersonaliseerde nieuwe W-documenten worden u tijdig toegezonden, waarna,
uitreiking kan plaatsvinden. Het oude W-document dient daarbij te worden
ingenomen, zodat het door uw dienst op de gebruikelijke wijze 'kanworden
vernietigd. Op de achterzijde van het nieuwe W-document plaatst de asielzoe-
ker op de daarvoor aangebrachte strip ten overstaan van de VD-ambtenaar zijn
handtekening. Van de uitreiking van het document wordt op de gebruLkelijke
wijze aantekening gesteld, overeenkomstig het gestelde in A9 onder 2.3.2
(vak-14). Bij het nummer wordt tevens aangegeven dat het om een model W
gaat.

~

Over de geldigheidsduur van het nieuwe W-docurnent, de wijze van verlenging
en de handelwijze bij verlies of diefstal wordt u nader geïnformeerd.

3. Nieuwe instroom asielzoekers
Vanaf 1 augustus a.s. zal de nieuwe instroom asielzoekers voorzien worden
van een aangepast Elektronisch W-document (EWD). Zo zullen de woorden "geen
legitimatiebewijs" alsmede de vermelding van het oe d.m.v. een zwart blokje
onleesbaar gemaakt worden. Duidelijk zal het woord "identiteitsbewijs"
worden aangebracht. Op de achterzijde zal een handtekeningstrook worden
aangebracht. Deze aangepaste EWD'en blijven in het bezit van de asielzoeker
gedurende de gehele asielprocedure. Als bijlage treft u een kopie aan van
dit aangepaste EWD.

~

4. Asielzoekers die thans verblijven in een oe
Bij asielzoekers d~e voor 1 augustus a.s. zijn opgevangen in een oe en in
het bezit zijn ges~eld van het huidige EWD zal de bestaande procedure bij
overplaatsing worden gehandhaafd. Bij eventuele overplaatsing naar een
andere gemeente worden zij in het bezit gesteld van het groene W-document
overeenkomstig hoofdstuk B7 onder 2.3.2 Vc. Echter, zodra deze asielzoekers
zich melden in de nieuwe gemeente, verzoek ik u de gegevens aan te leveren
zoals hierboven omschreven onder 2.

~

5. Meldingsplicht
Om de registratie van de meldingsplicht te kunnen bijhouden, zal zowel bij
het nieuwe W-document als bij het EWD voor de fase na het oe, een nader te
ontwerpen aanhangsel worden gevoegd. Deze aanhangsels zullen u tijdig worden
~oegezonden.

Met gebruikmaking van artikel 4 Vw geef ik u de bijzondere aanwijzing ter
uitvoering van artikel 70 Vb om kinderen beneden de leeftijd 'van 15 jaar die
niet alleenstaand zijn te ontheffen van de meldingsplicht.

Om te voldoen aan de verplichting tot wekelijkse aanmelding zal tot nader
order voor andere categorieën vreemdelingen zonder identiteitsbewijs het
oude W-document blijven gelden, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk A5
onder 2.5.2.1 Vc. '
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De Vreemdelingencirculaire. 1982 zal bij het eerstvolgende supplement in deze
zin worden aangepast.

De staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
het Hoofd van de Directie
Vreemdelingenzaken,

F. Zeeuwen) plv.
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