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Aan de heren Procureurs-Generaal,

fgd.Directeuren van Politie;
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Politie;

de heer Commandant der Koninklijke
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Onderwerp: aanbiedings-
brief bij de Vreemdelingen-
circulaire.

---------

Ik doe u hierbij toekomen de Delen A en B van de Vreemdelingen.

circulaire, waarbij een toelichting gegeven wordt op de bepalingen

van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift

Vreemdelingen, en nadere aanwijzingen worden gegeven omtrent de

toepassing van deze wettelijke voorschriften.

Zoals u uit Deel A-Algemeen van de circulaire moge-blijken?zal

deze nog worden gecompleteerd met de Delen C-H. De thans nog ont-

brekende gedeelten zullen u zo spoedig mogelijk worden nagezonden.

Voorts ligt het in de bedoeling om - ter vergemakkelijking van de

raadpleging - aan de circulaire toe te voegen een algemene inhouds-

opgave, een alfabetisch trefwoordenregister van de behandelde onder-

werpen, alsmede een artikelenreGister.

De onderwerpelijke circulaire zal in werking ~reden op de da-

turnwaarop de Vreemdelingenwet en de andere uitvoeringsregelingen

van die wet in werking treden. Deze datum is nog niet vastgesteld,

doch te verwachten is dat de inwerkingtreding nog in de loop van

dit jaar zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat de Vreemdelin~encirculaire in haar ge-

heel zal worden opgenomen in een losbladige bundel, welke vanwege

de ~taatsuitgeverij wordt uitgegeven en die van Rijkswege ter be-

schikking wordt gesteld van de met de grensbewaking en met het

vreemdelingentoezicht belaste ambtenaren. De tekst van de thans.

vastgestelde en nog vast te stellen delen van de circulaire zal in

het bijzonder gedurende de eerste maanden na de inwerkingtreding

van de wet en de uitvoeringsbepaling~n daarvan nog verbetering,

aanvulling of verduidelijking behoeven. Met het oog hierop is be-

sloten de Vreemdelingencirculaire voorshands in gestencilde vorm

rond te zendeno
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Nadatde tekst van de circulaire, mede rekening houdende met

de in de praktijk gebleken behoeften en opgedane ervaringen, is

aangepast, zal deze in de voren bedoelde losbladige uitgave worden

verwerkt en gedistribueerdo Het ligt in het voornemen om de aldus

herziene circulaire omstreeks 1 juni 1967 te doen verschijnen.

Intussen houd ik mij aanbevolen voor suggesties, welke tot

aanvulling, verbetering of verduidelijking van de inhoud der cir-

culaire kunnen leiden. Hieromtrent zal tijdig een enqu@te worden

gehouden.

Overigens ben ik mij ervan bewust, dat, in het bijzonder tij-

dens de Itaanloopperiode", talrijke vragen omtrent de toepassing

van de nieuwe voorschriften zullen kunnen rijzen. In voorkomende

gevallen waren de desbetreffende vragen zoveel mogelijk schrifte-

lijk (in tweevoud) of per telex voor te leggen aan de bevoegde pro-

cureur-generaal, fgd. directeur van politie. In gevallen van meer

spoedeisende aard kan terzake telefonia8h 8onta8t worde. opgenomen

met de betreffende (hoofd)ambtenaar voor bijzondere diensten,toege-

voegd aan de procureur-generaal. Slechts in dringende gevallen,met

name indien aanstonds een beslissing omtrént de toepassing der

voorschriften dient te worden genomen, kunnen de hoofden van plaat-

selijke politie zich op de wijze, voorgeschreven in -het eveneens

nog nader toe te zenden - Deel H, onder 1, van de Vreemdelingen-cir-

culaire rechtstreeks in verbinding stellen met de hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn Mïnisterie.

Ongetwijfeld zal bij de toepassing van de nieuwe voorschrif-

ten veel gevraagd worden van de werkkracht en het inzicht van de

ambtenaren, die met de uitvoering van .de wet zijn belast.

In vergelijking tot de vro.egere vreemdelingenwetgeving bevat

de nieuwe wet een meer gedifferentieerd systeem; met- name wordt,

voor wat betreft de materi~le rechtspositie van de vreemdeling meer

dan voorheen het geval was rekening gehouden met de duur van diens

verblijf in ons land en met de banden, welke hij met Nederland

heeft. Uiteraard heeft dit niet nagelaten zijn invloed uit te oefe-

nen op de structuur en de omvang van de nieuwe voorschriftenoBoven-

dien is ook de rechtspositie van de vreemdeling onder de werking

van de nieuwe wet met aanzienlijk meer formele waarborgen omkleed.

Dit zal niet alleen een grote mate van zorgvuldigheid van de met

het vreemdelingentoezicht en met de grensbewaking belaste ambtena-

ren vergen, doch ook een.verzwaring van administratieve taken tot

gevolg hebbeno Aangezien een juiste en loyale toepassing van de
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nieuwe vreemdelingenwetgeving van het hoogste belang is, doe ik

hierbij een beroep op alle uitvoerende instanties en ambtenaren om

naar vermogen hieraan mede te werken.
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Tenslotte vestig ik er nog uw aandacht op dat bij artikel 53

van het Voorschrift Vreemdelingen worden ingetrokken het Bewakings-

voorschrift 1946, het Verblijfsvoorschrift en de Vreemdelingenoir-

culaire nr. 14/1955, met de daarbij behorende bijlagen. De onder-

werpelijke circulaire strekt mede tot vervanging van die onderdelen

van genoemde voorschriften, welke niet reeds opnieuw geregeld wer-

den bij de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voor-

schrift Vreemdelingen. Bij de onderwerpelijke circulaire worden

tevens vervangen de VreemdelingencirculairesNr. 1, 10, 15, 16, 17

en 18, de Vluohtelingencirculaire, de Vreemdelingencirculaires B,

C(geheim), F, G, K, Lp M en P, alsmede een aantal afzonderlijkepop

de cnderwerpelijke materie betrekking hebbende ciroulaires, welke

derhalve mede hun betekenis verloren hebben. Het vorenstaande geldt

niet voor de Visumcirculaire 1960, welke derhalve in -afwachting

van de opneming in de nieuwe voorschriften- voorlopig gehandhaafd

blijft.

De Minister van Justitie,

Samkalden


