
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking 
Stafbureau Algemene en Juridische 

Zaken 

's-Gravenhage, 17 maart 1959 

VREEMDELING:ENCIRCULAIRE L. 

ie Wijziging 

Betreffende: Telefonisch contact met de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 
Ministerie van Justitie. 

Ik heb de eer U mede te delen, dat ingaande 
27 april 1959 een nieuwe regeling wordt getrof
fen met betrekking tot het telefonisch contact 
met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grens
bewaking van mijn Ministerie . 

Van die datum af zal genoemde Hoofdafdeling 
dagelijks - dus ook op zaterdag en zondag ·~ slechts 
bereikbaar zijn van 8.30-17.00 uur, Buiten deze 
uren is één van de hoofdambtenaren van piket 
voor dringende zaken thuis telefonisch bereik
baar. 

In verband met het vorenstaande wordt het 
volgende bepaald . 

Hoofdstuk Ivan de Vreemdelingencirculaire 
L van 7 september 1956, nr. AJZ 5/B,4/A . 2 wordt 

Aan Heren Procureurs-Generaal, 
fgd . Directeuren van Politie; 
het Ministerie van Financiën; 
(Afd , Invoerrechten) 
de Commandant der Koninklijke Marechaussee; 
Hoofden van Plaatselijke Politie. 



gel e ze n a l s v olg t : 

"l. a . De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking van mijn Ministerie is tel e
fonisch bereikbaar onder nummer 183980 
(omstreeks 1 mei 1959 wordt dit nummer 
gewijzigd in 614091). 
De bureau-uren zijn: 
maandag tot en met vrijdag: 8.30-12 . 30 uur 

13 . 30-17 . 00 uur 
zaterdag : 8 . 30 - 12 . 30 uur 

b. Voor het verkrijgen van inlichtingen en 
het vragen van machtiging tot het verle
nen of verlengen van visa in , gevallen, 
waarin zulks niet tot de normale bureau
uren kan worden uitgesteld, zal een ambte
naar van de Hoofdafdeling Vreemdelingen
zaken en Grensbewaking op het bureau aan
wezig zijn op de volgende uren: 

maandag tot en met 
zaterdag 
zondag 

vrijdag : 12 . 30-13 . 30 
: 12 0 30-1 7 0 0 0 
: 8 0 30 -1 7 0 0 0 

uur 
uur 
uur 

c . Tussen 17 . 00 uur en 8 . 30 uur kunnen geen 
inlichtingen uit de kartotheken worden VJer ·~ 

strekt. Per week wisselend is é én van de 
hoofdambtenaren 9 werkzaam bij de Hoofdaf
deling Vreemdelingenzaken en Grensbewa
king ~ tussen 17 . 00 en 8.30 uur thuis te
lefonisch bereikbaar. 
De namen en telefoonnummers van deze amb
tenaren zullen telkens tijdig worden gepu --, 
bli ceerd in het Algemeen Politieblad onder 
de rubriek "Telefoon-mutaties" en in het 
maandblad "Wij van Financiën" •. " 

Publ. 361/59 . 

De Minister van Justitie,a . i. 
Namens de Mini ster , 

De Secretaris-Generaal , 

J.C . Tenkink 




