
Deel C Inhoud 1 

volg- behandeld 
nummer omschrijving in deel 

C 1 Wegwijzer directie Vreemdelingenzaken A 2 

C 2 Vervallen 

Teksten van visa A 4-2 
3-1 transitvisum, afgegeven in het buitenland 
3 - 2 transitvisum, af gegeven aan tie grens 
3-3 transitvisumverklaring, afgel;even in het 

bui tenland 
3-4 transitverklaring, afgegeven aan de grens 
3-5 reisvisum, afgegeven in het I~uitenland 
3-6 reisvisum, afgegeven aan de grens 
3-7 visumverklaring, afgegeven iri het buitenland 
3-8 visumverklaring, afgegeven aéin de grens 
3-9 diplomatiek/dienstvisum geldig voor 8 dagen 

C 4 Taakverdeling tussen het ministerie van Buiten- 
landse Zaken en de Visadienst onderge gebracht 
bij het ministerie van Justitie bij de afhan- 
deling van visumaanvragen, ingedicmd vanuit het 
buitenland A 4-2 

C 5 Tekst van een machtiging tot voor1.opi.g verblijf A 4-3 

C 6 Verzoek van het hoofd van de Visaclienst aan 
het hoofd van plaatselijke politie om inlich- 
tingen en advies op een aanvrage om een mach- 
tiging tot voorlopig verblijf A 4-3 

C 7 Verzoek van het hoofd van de Visaclienst aan 
het hoofd van plaatselijke politie om afhan- 
deling van een verzoek om een vertynning tot 
verblij f, ingediend in het buitenland 

C 8 Vervallen 

C 9-1 Circulaire van de Staatssecretari:; van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van 28 mei 1991 A 4-5 
inzake bijstandsverlening aan vreemdelingen. A 9 

C 9-2 Notitie inzake de bijstandsverlening aanvreem- A 4-5 
delingen (met bijlagen A en E) A 9 

C 9-3 Uittreksel uit de Algemene Bijstaridswet van 
13 juni 1963, zoals gewijzigd per 1 juni 1991 A 4-5 
door Wet van 7-2-1991 (Stb 65) A 9 

C 9-4 Artikel 45 a Voorschrift Vreemdelingen 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 



volg - behandeld 
nummer omschrijving in deel 

Lijst van plaatsen, aangewezen voor de overga- 
ve en overname van personen aan de Nederlands- 
Belgische grens 

Lijst van doorlaatposten, aangewezen voor de 
overgave en overname van personen aan de 
Nederlands-Duitse grens 

Bericht aan het hoofd van plaatselijke politie 
omtrent een herzieningsverzoek en schorsende 
werking 
Verzoek van de directie Vreemdelingenzaken om 
inlichtingen en advies op een verzoek om 
herziening ex art. 29 Vw 

Kennisgeving door het ministerie van Justitie 
aan het hoofd van plaatselijke politie dat de 
vreemdeling beroep heeft ingesteld op de Afde- 
ling Rechtspraak van de Raad van State en te- 
vens bericht m.b.t. schorsende werking 

Lijst met namen van landen en de daarvan afge- 
leide woorden 

Schrijfwijze van Chinese namen 

Aanduiding van Indonesische namen 

Wet van 9 september l976 betreffende de posi- 
tie van Molukkers 
Toelichting op deze wet 

Modellen van legitimatiebewijzen 
Toelichting 
18-1 legitimatiebewijs voor personeels- en 

gezinsleden van diplomatieke missies 
18-2 legitimatiebewijs voor personeels- en 

gezinsleden van consulaire posten 
18-3 legitimatiebewijs voor personeels- en 

gezinsleden van internationale 
organisaties 

18-4 legitimatiebewijs voor functionarissen 
en gezinsleden met bijzondere status 

18-5 schema van voorrechten en immuniteiten 
op grond van het Diplomatenverdrag 

18-6 Schema van voorrechten en Immuniteiten op 
grond van het Consulair Verdrag 

Modellen van identiteitskaarten 
19-1 identiteitskaart voor personeelsleden van 

Vc Suppl.4 ( j a n u a r i  1988) 



volg- 
nummer omschrijving 

behandeld 
in deel 

het Europese Centrum voor Ruimteonderzoek 
en Techniek (European Space Research and 
Technology Centre - E.S.A.) 
identiteitskaart voor inwonende gezins- 
leden van personeelsleden van E.S.A. 
(zie 19-1) 
identiteitskaart voor personeelsleden 
van het Europees Octrooibureau (lpOffice 
europeen des Brevets) 
identiteitskaart voor inwonende gez ins - 
leden van personeelsleden van het Euro- 
pees octrooibureau (zie 19-3) 
identiteitskaart voor personeelsleden 
van de Internationale Thee Promotie 
Associatie (I.T.P.A.) 
identiteitskaart voor inwonende gezins- 
leden van personeelsleden van de 
I.T.P.A. 
identiteitskaart voor personeelsleden 
van de Internationale Dienst voor 
nationaal' landbouwkundig onderzoek 
(Internationale Service for National 
Agricultural Research - I.S.N.A.R.) 
identiteitskaart voor inwonende gezins- 
leden van personeelsleden van de 
I.S.N.A.R. (zie 19-7) 
identiteitskaart voor personeelsleden 
van het Technisch Centrum voor land- 
bouwsamenwerking en plattelandsontwikke- 
ling (C.T.A.) 
identiteitskaart voor gezinsleden van 
personeelsleden van het Technisch 
Centrum voor landbouwsamenwerking en 
plattelandsontwikkeling (C.T.A.) 
dienstpas Europese gemeenschappen P 
dienstpas Europese gemeenschappen T 
voorlopige dienstkaart van de Europese 
gemeenschappen (Nederlandse tekst) 
verklaring van de Europese gemeenschap- 
pen voor gezinsleden van personeelsleden 
van het gemeenschappelijk centrum voor 
onderzoek te Petten 

C 20 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder- 
landen en Suriname inzake het verblijf en de 
vestiging van wederzijdse onderdanen (1975) B 10 

C 21 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder- 
landen en Suriname inzake de binnenkomst en 
het verblijf van wederzijdse onderdanen (1981) B 10 

Vc Suppl.4 (januari 1988) 



volg- 
nummer omschrii ving 

behandeld 
in deel 

C 22 Wet arbeid buitenlandse werknemer:; van 
9 november 1978 (Stb. 737) B 11 

C 23 Besluit van 25 oktober 1979 (Stb. 574), 
houdende vaststelling van een algctmene maat- 
regel van bestuur als bedoeld in art. 2, 
eerste lid, onder c, van de Wet arbeid bui- 
tenlandse werknemers B 11 

Circulaire over de uitvoering van de Wet arbeid 
buitenlandse werknemers (Stcrt. 1-91, 129) 

Uittreksel uit de Europese overeerikomst inzake 
de overdracht van verantwoorde1ijI:heid met 
betrekking tot vluchtelingen 

Uittreksel uit de Wet op het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten van 31. juli 1965 
(Stb. 379) 

Uitvoering van de Wet op het ter t~eschikking 
stellen van arbeidskrachten van 31. juli 1965 

Model tewerkstellingsvergunning 

Model van de verklaring ex art. 3 van de Wet 
arbeid buitenlandse werknemers 

Vervallen 

Adressen van de gewestelijke hoofclen van de 
Loontechnische dienst 

Adressen van de Consultatiebureaus voor 
Tuberculosebestrijding 

Ambtsgebieden en adressen van de 1:nspecteurs 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
Ambtsgebieden en adressen van de regionale 
inspecties voor de Geestelijke Volksgezondheid 
Ambtsgebieden en adressen van de regionale 
inspecties voor de geneesmiddelen 

Circulaire van de Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen betreffende de aiinstelling van 
OETC - leerkrachten in het bas isondctrwij s, 
d.d. 18 april 1989 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 



Deel C Inhoud 5 

volg- 
nummer 

behandeld 
omschriivinq in deel 

Verordening (EEG) nr. 1251170 met betrekking 
tot het recht van werknemers om verblijf te 
houden op het grondgebied van een Lid-Staat 
na er een betrekking te hebben vervuld 

Richtlijn betreffende het recht van onderdanen 
van een Lid-Staat op het grondgebied van een 
andere Lid-Staat verblijf te houden na er een 
werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben 
uitgeoefend (75/34/EEG) B 4 

Remigratieregelingen van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid B 4 

Uittreksel uit het Verdrag van Genève betref- 
fende de status van vluchtelingen van 1951 
(Trb. 1954,88) en het daarbij behorende protocol 
(Trb. 1967, 76) B 7 

Voornaamste overeenkomsten, tussen de Benelux- 
landen onderling en door de Benelux met andere 
landen gesloten, betreffende de verlenging van 
reisdocumenten en/of terugname van vluchte- 
l ingen B 7 

Vervallen 

Uittreksel uit de Wet opneming buitenlandse 
pleegkinderen van 1988 B 18 

Circulaire van het ministerie van Volkshuis- 
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
(passende huisvesting in het kader van gezins- 
hereniging) B 19 

Regels in verband met erkenning van buiten- 
landse vonnissen tot wijziging van de geboorte 
datum B 19 

Folder, deponeren van garantiesommen en retour- 
passagebiljetten (Nederlandse tekst) A 4 

De Regeling opvang asielzoekers van het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur B 7 

Richtlijnen ten aanzien van de vervolging en 
vervolging van het delict vrouwenhandel van 1989 B 22 

Verklarende woordenlijst van onderwijskundige 
begrippen met betrekking tot het hoger onderwijs B 14 

Terugkeerprogramma: uitvoeringsregeling A 6 

Vc Suppl. 7 (december 1992) 


