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Ten vervolge op de aanschrijving van 17 maart j.1. onder letters en

nummer dezes, deel ik U het volgende mede.

Aan de desbetreffende regeling is ir~iddels door middel van perspubli-

katies bekendheid gegeven. Het is van groot belang dat de buitenlandse werk-

nemers ook in. hun eigen taal op zo ruim mogelijke schaal van de inhoud van

de regeling kennis ktL~en nemen. Op korte termijn worden daartoe thans de

nodige maatregelen getroffen. Zolang zulks nog niet is geschied kan het

voorkomen dat illegale buitenlandse werknemers, die niet voor aanvaarding

van hun verblijf in aanmerking komen, zich door onbekendheid met de gelden-

de bepalingen ter regularisatie komen aanmelden. Zij lopen dan het risico

aanstonds uit het land verwijderd te worden. Deze gang van zaken acht ik

- zolang nog onzekerheid of onduidelijkheid kan bestaan omtrent de regula-

riseringsvoorwaarden - ongewenst.

Mede met het oog op van de zijde van het Parlement naar voren gebrach-

te wensen dient - gelet op het vorenstaande - tot 1 april 1975 de volgende

gedragslijn. te worden gevolgd.

Aan vreemdelingen die zich ter aanvaarding van hun verblijf in het

kader van bedoelde regeling ko~en aar;melden. doch van wie kan worden vast-

gesteld dat zij niet aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, dient

~

daarvan mededeling te worden gedaan onder aanzegging dat zij binnen een

termijn van 14 dagen ons land op eigen gelegenheid moeten hebben verlaten.

Tevens kan daarbij worden medegedeeld dat zij - indien zij na genoemde da-

tum mochten worden aangetroffen - uit ons land zu1~en worden verwijderd.

Vanaf 1 april 1975 kan op de gebruikelijke wijze tot repatriering van

vreemdelingen. die niet aan de voorwaarden tot aanvaarding van hun verblijf

blijken te voldoen .ordc~ overgegaan.

Indien vragen mochten rijzen omtrent de toepassing van de onderwerpe-

lijke circulaire of twijfel mocht bestaan omtrent de vraag of een vreemde-

ling al dan niet aan de voor~~arden voor regularisering voldoet, kan een

bijzondere aanwijzing worden gevraagd aan de hoofdafdeling Vreemdelingen-

zaken en Grensbewaking ~an het ministerie van Justitie (tel.O70 - 61.40191,

de heren Driessen - toestel 267 - en Jansen - toestel 270).

De Staatssecretaris van Justitie,

J. F. Glastra van Loon
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