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Voorwaarden
voor aanvaarding
illegale
buitenlandse
werknemers

Al.!remaen

Overleg met de Vaste Commissieevan Justitie, Sociale Zaken en CUltuur,

Recreatieen MaatschappelijkWerk uit de Tweede Kamer der StatenGeneraal
heeft geleid tot bijatelling op een aantal punten van de regeling "Voorwaarden voor aanvaarding illegale buitenlandse werknemers", bekend gemaakt
bij aa..\'1schrijving
van 17 maart 19ï5,

onder afdeling en nummer dezes.

Met het oog hierop wordt -onder intrelddng Vall genoemde circulaire en
van de daarop gevolgde aanschrijvingen over dit onderwerp- thans nader het
volgende bepaald.
Om voor aanvaardingvan het verblijfin aanmerkingte komen zal de buitenlandee werknemer aan de volgende vereisten moeten voldoen:
1. een paspoort overleggen waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken;
2. aantenen vóór 1 november 1974 Nederland te zijn binnengekomen en tenminste
sedert die datum in Nederland verbleven te hebben;
3. een antecedentenverklaring

ondertekenen;

4. met goed gevolg een keuring op tuberculose der ademhalingsorgansn hebben

f'-..

ondergaan ;
5. sedert de binnenkomst

in loondienst werkzaam of werkzaam geweest zijn, ten-

zij de vreemdeling door eigen toedoen werkloos is geworden;
6. bij aankomst in Nederland voldaan hebben aan de gestelde leeftijdsgrenzen,
te weten 18 tot 35 jaar voor ongeschoolden;

18 tot 45 jaar voor geschool-

den;
7. overeenkomstigde gebruikelijkenormen in aanmerkingkomen voor een arbeidsvergunning.
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-2 De gelegenheidtot aanmeldingter regularisatievan het verblijfeindigt
op 1 november1975.
Ter voorkomingvan misverstandzij nog aangetekenddat de regelingbetrekking heeft op illegaalhier te lande verblijvendebuitenlandsewerknemers
ongeachthun nationaliteit. dus niet alleen op onderdanenvan de zgn.
wervingslanden.
A. Hoe te handelen door de hoofden van plaatselijke politie.
De hoofden van plaatselijke

politie gaan na of aan de voorwaarden onder

~

1 t/m 4 wordt voldaan. Daarbij zij het volgende aangetekend:
1. OverleKKinp: p:eldip:paspoort

a.Vereistis dat de geldigheidsduurvan het paspoortniet is verstreken;hst

~

behoeft
te zijn voorzienvan een visum of een maohtigingtot voorlopig
verblijf (ook al betreft het een visumplichtigevreemdeling).
Uiteraarddient het paspoortgeldig te zijn voor Nederland.
b.Zoals in de praktijkgeblekenis, verlangenverschillendebuitenlandse
vertegenwoordigingen
voor de afgifte of de ver1engingvan een buitenlands
paspoortaan een onderdaanvan het desbetreffendeland dat de vreemdeling
een schriftelijkeverklaringvan het hoofd van plaatselijkepolitie overlegt waaruit van de aanmeldingter regularisatieblijkt. Teneindede
vreemdelingin staat te stellenaan de voorwaardevan overleggingvan een
geldig paspoortte voldoen,wordt de hoofden van plaatselijkepolitieverzocht, de betrokkenenin voorkomendegevallenin het bezit van een dergelijke verklaringte stellen.
Gevallen waarin de buitenlandsevertegenwoordiging
weigerachtigmocht blijven aan de vreemdelingeen geldig paspoortte verstrekken,waren aan de
hoofdafdelingVreemdelingenzaken
en Grensbewakingte melden, opdat
van de zijdevan die hoofdafdelingterzake de vereiste tussenkomstkan
worden verleend.
c.Indieneen vreemdelingverklaart,zich om redenen van politiekeaard niet
ter verkrijgingvan een pae:('oort
tot de buitenlandsevertegenwoordiging
van zijn land te kunnen wenden, dient het hoofd van plaatselijkepolitie
daaromtrenteen ambtsberichtte zenden aan de hoofdafdelingVreemdelingenzaken en Grensbewaking,opdat beslist kan worden of de vreemdelingontheffing'kanworden verleendvan de verpliohtingtot r,etbezit van een buitenlandspaspoort.
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2.V66r1

november 1974 Nederland
tum hier verblevenhebben.

- 3zijnbinnengekomen
en tenminste
sedertdieda-

a.Het verblijfin Nederlandwordt niet geacht onderbrokente zijn in geval van
tijdelijkeafwezigheidwegens vakantie,ziekte van familieledenin het buitenland of het vervullenvan godsdienstigeverplichtingen,mits .deafwezigheid
-na 1 november 1974- niet langer dan 3 maanden heeft geduurd.Indien, in gevallen als hiervorenbedoeld, de afwezighe'id
langer dan 3 maandenheeft geduurd, of indien het hoofd van plaatselijkepolitievan mening mocht zijn, dai
er om andere redenengrond bestaat om met ds tijdelijkeafwezigheidvan de
vreemdelinggeen rekeningte houden, dan dient de zaek ter beslissingaan de
hoofdafdelingVreemdelingenzaken
en Grensbewekingte worden voorgelegd.Dit
geldt met name ook indien sprake is van afwezigheidvan langereduur wegens
het vervullenvan militairedienstplichtof met het oog op het verkrijgenvan

,-.....

een geldig paspoortin het eigen land.
b.Vreemdelingen,die Nederlandverlatenhebben als gevolg van een beslissing
strekkendetot beëindigingvan hun verblijfen die na 1 november1974 naar
ons land zijn teruggekeerd,komen ~

voor verblijfSaa>1vaarding
krachtens

deze regeling in aanmerking.
Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen,

k

gevallen

waarin

de

-voor

1 november

t.w.
1974

binnengekomen-

vreemdelirig,

die wegens illegaalverblijfwerd verwijderd,binnen 14 dagen na zijn
verwijderingnaar ons land teruggekeerdis en "eer bij dezelfdewerkgever in dienst is getreden;

~

gevallen "aarin de verwijdering -van de buitenlandse

werknemer uit ons

land wegens illegaalverblijfheeft plaatsgevor.Jen
na de datum van inwerkingtredingvan de oude regeling (19 maart 1975) en de inmiddels
wederom in ons land teruggekeerdevreemdelingwel voldoet aan de voorwaarden voor verblijfsaanvaarding
kra0htensde huidige regeling.
c. Het be"ijs, dat aan de onderwerpelijkevoorwaardenwordt -rolda.n,
dient
te worden geleverddoor middel van overleggingvan een der volgendebesoheiden:ziekenfondskwitanties,
kwitantiesvan uitbetalingvan kinderbijslag, re<;Jsvan het overmakenvan gelden aan gezinsledenin het buitenland,
bank- of spaarbankboekjes,ontslagbewijzen,loonbelastingkaarten,
bewijzen
van insohrijvingbij een bedrijfsvereniging,
een schriftelijkeverklaring

r--.

omtrentde tewerkstelling
van de vreemdeling,
offioiële
van de werkgever
stempels
van inre!.
gesteldin paspoorten
en op naam gestelde
en van een
roto van de houder voorzieneNederlandseidentiteitsbewijzen
(zoalspostidentiteitsbewijzen,

De vorenstaande

abonnementen

op het openbaar vervoer

e.d.).

opsomming is in beginsel als limitatief te beschouwen.

Mooht het hoofd van plaatselijkepolitie van oordeelzijn dat er op grond
van anderedan de hiergenoemde
bewijsmiddelen
aanleiding
bestaattothet
aanvaardenvan het verblijfvan de vreemdelingdan kan -telefonischof
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schriftelijk- contact
zaleen

worden

opgenomen

met

de hoofdafdeling
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Vreemdelingen-

en Grenobewaking.

;. Anteceden-tenverklaring
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dient

dit

verklaren
gingen

regelmatig
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van
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laatste
als

voor

de vreemdeling

komen

geldt

met

ongeu.nst

artikel

te
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vreemdelingen
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kunnen
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aard
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voor

ver;:ijderint:

name voer

vreemdeling
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4. Keuring

niet

criDinele

zijn,

ons

een

alsmede

gevaarlijk

degenen

voor
uit

die

gesignaleerd

de Vreemdelingemret

in

uegens
of

ongeuenst

die

land

die

zijn

geldt,
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Zij
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ons

vreemdelingen
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te
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te

be-

aanmerking.

een
met

die

misdra-
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Dit
misdrijf

toepassing

van

verklaard.

op t.b. c.

De vreemdeling

t.a.v.

wie aannemelijk

I ti'" ; voldoet,
uordt medegedeeld
een medische keuring op tuberculose
werpen (zie

is dat hij

aan de

voor;:aarilen

dat hij zich zo spoedig
der ademhalingsorganen

mogelijk aan
moet onder-

deel H, onder 5, van de Vreemdelingencirculaire).

",et goed gevolg heeft
Indien een vreemdeling de medische keuring ~
ondergaan, doch wel aan de overige voor>tM.rdeO'. van het verblijf
voldoet,
dient de zaak steeds ter beslissing
te worden voorgelegd
aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbe"aking.
Het vorenstaande
laat uiteraard
onverlet
llet bepaalde in artikel
25 van
de Vreemdelingem<et.
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bijlage
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in
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-5 A. Het hoofd

van plaatselijke politie neemt de zaak aanstonds zelf in be-

handeling.
Illegalebuitenlandsewerknemersdie zich ter regularisatieaanmeldenen
van wie niet aanstondsblijkt dat zij na 1 november1974 Nederlandzijn binnengekomenworden -ook al kunnen zij nog nip.tvoldoendeaannemelijkmaken dat
aan de voorwaardenonder 1 en 2 wordt voldaan-in de gelegen..'>eid
gesteld een
verzoek in te dienen om een vergunningtot verblijf (voor de duur van 1 jaar
met als doel: het verrichtenvan arbeid in loondienst).Kan de betrokkene
(nog)niet aantonendat hij aan bedoeldevoorwaardenvoldoet, dan wordt hem
aangezegddat hij v66r 1 november 1975 moet terugkomen,voorzienvan een
geldig paspoorten van de vereistebewijsstukken(voor degenen die zich nog

-...

in de maand oktober 1975 melden wordt deze termijn.gesteldop uiterlijkéén
maand na de datum van aanmelding).Tevens wordt hij in kennis gesteldvan
de daarvocrin aanmerkingkomende instantiesdie hem bij het verkrijgenvan
de bewijsstukkenbehulpza.am
kunnen zijn (zie bijlage 1). De vreemdelingwordt
in dit geval door het hoofd van plaateelijkepolitie in het bezit gesteld van
een voorlichtingsfolder(zie bijlage 2)"),

alsmede van:een op naam gestelde

oproeping,dat hij de vereistebescheidenv66r.1 november1975 moet komen
indienen.
xx) Nada.tde vreemdelingeen geldig paspoorten de vereistebewijsstukkp.n
heeft overgelegden de antecedentenverklaring
heeft ondertekend,wordt
in zijn paspoortde.aantekeninggesteld "verzoekingediendom vergunningtot
verblijfvoor regularisatie;voldoet aan de voorwaardencirculaire...,punt
1 t/m

3"

Indien de vreemdelingreeds bij zijn aa1'meldJ.ng
kan aantonendat hij aan de
vcorwaarden1 t/m 3 voldoet,wordt de hierbedoeldeaantekeningaanstondsin
zijn paspoortgesteld.
Vreemdelingenin wier paspoortdeze aantekeningvoorkomtof die in het bezit
gesteld zijn van een schriftelijkeoproepingals vorenbedoeld,mogen niet uit
het land worden verwijderdzolang niet op hun verzoek om een vergunningtot
verblijf is beslist.
Alle aan de vreemdelingafgegevenverklaringendienen door het hoofd van
plaatselijkepolitie met een stempelafdrukte zijn gewaarmerkt,gedagtekenden
ondertekend.

~

:8. De vreemdelingwordt verzocht zich met een hulpverlenendeinstantie(zie
biJlage I) in verbindinp;
te stellen.
Zulk een verwijzingzal vooral zin hebben in de vclgendetwee gevallen:
x) deze folders zijn binnenkortin acht talen verkrijgbaarbij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking.
xx) zie ..",tik
el 58 Vreemdelingenbesluit
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a. de vreemdeling

6

-

beschikt nog niet over de vereiste be,fijsstukken;

b. vanwege het grote aantal aanmeldingen is het feitelijk onmogelijk de
aanvraag aanstonds in behandelint; te nemen.
De vreemdeling

wo:cdt dan door het hoofd van plaatselijke politie in het bezit

gesteld van een voorlichtingsfolder
ping (art. 58 Yb).

Vreemdelingen

stelde schriftelijke

(bijlage 2)x)

en een schriftelijke oproe-

die in het bezit van een te hunnen name ge-

oproeping zijn, mogen, zolang omtrent de aanvaarding van

hun verblijf nog niet is beslist, uiteraard niet uit Neiierland worden verwijderd..

De hulpverlenendeinstantiezal de vreemdelingdan zonodigbehulpzaamzijn bij
het verkrijgenvan de vereistebewijsstukkenen bij 'letinvullenvan een for-

~

mulier, waarvan de tekst als bijlage 3 bij deze aanschrijvingis gevoegdx).
Tevens zal deze instantiede vreemdelingbehulpzaamkunnen zijn bij het
invullenvan een verzoek om een.vergunningtot verblijf.Dit verzoek -dat door
de vreemdelingmoet zijn ondertekend-met het formulieren de nodige bewijsstukkenworden vervolgensdoor de hulpverlenendeinstantietoegezondenaan
het hoofd van plaatselijkepolitie.Deze roept daarna de vreemdelingop om zich
met zijn paspoortbij de vreemdelingendienst
te vervoegen,waarna in het paspoort de aantekeningomtrenthet aanvragenvan een vergunningtot verblijf
wordt gesteld.

Nadat het hoofd van plaatselijkepolitie heeft vastgesteldd2.tde vreemdeling
aan de voorwaarden1 t/m 3 voldoet,wordt hij verwezennaar het gewestclijk
arbeidsbureauteneindeeen aanvraagom een arbeidsvergunningin te dienen
of zich als werkzoekendete laten insch:,ijven
x~').
Blijkt, dat niet aan een van de genoemdevoorwsardenis voldaan (en wordt geen
ontheffingvan de betreffendeverplichtingverleend)dan wordt afwijzendop
het verzoek om een vergunningtot verblijfbeschikt.Aan een verzoek om herziening,gericht tegen de afwijzendebeschikking,zal in de regel g€€n schorsende werking ten aanzienvan de uitzettingkunnen worden verleend.
Aan de vreemdelinguitgereiktecproepingendienen steeds te worden ingehouden,
zodra het paspoortwordt voorzienvan een aantekeningomtrenthet indienen
van een verzoek om een vergunningtot verblijfof indien afwijzendop zulk
een verzoek wordt beschikt.
x) exeJlplaren
zijn verkrijgbaarbij de hoofdafdelingYreemdelingenzaken
en
Grensbewaking.
xx) Het arbeidsburee,u verstrekt ook informatie m.b. t. eventuele uitkeringen.
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In gevallenwaari" het ho')fd
het toezicht op vreemdelingen

7-

van plaatselijkepolitiehet in het belang van
wenselijk acht het paspoort van de vreemde-

ling in bewaring te nemsn, stslt hij de aantekening als bedoeld in artikel
39, hreede lid, VVo op het aan deze af te geven bewijs van ontvangst. Ook in
dat geval vindt uiteraard verwijzing van de vreemd..ling naar het gewestelijk
arbeidsbureau

plaats.

Wordt van het gewestelijk arbeidsbureau bericht ontvangen dat de vreemdeling
in het bezit van een arbeidsvergunning

is gesteld of zal worden gesteld, dan

wordt hem, mits ook de vereiste keuring met goed gevolg heen
een vergunning tot verblijf verleend.

~

plaats "evonden,

De eventueel illegaal in ons land verblijvende gezinsleden van vreemdelingen,

I

wier verblijf ingevolge deze circulaire is aanvaard, komen eveneens voor het

verlenenvan een vergunningtot verblijfin aanmerking,mits te hunnen aanzien aan alle voorwaardenvoor gezinshereniging'lOrd
t voldaan.De voor e-ezinsleMn geldende "wachttijd"van eén of twee.j,aar
"ordt berekendvanaf het tijdstip waarop het hoofd van het gezin direct na zijn binnenkomstin Nederland
tewerkgesteldwas en derhalveniet vanaf het tijdstipwaarop aan deze de vergunning tot verblijfis verleend.
Van elke verleningvan een vergunningtot verblijfkrachtensde onderwerpelijke
regelingdient op de gebruikelijkewijze door inzendingvan een formulier
H.2.a mededelingte "orden gedaan aan de hoofdafdelingVreemdelingenzaken
en
Grensbewaking.Op de rechterQovenzijde
van dat formulierdient te worden vermeld: REG.IL.
Voldoet de vreemdelingniet aan een,van de onder 1 t/m 6 gesteldevoorwaarden,
is hem een arbeidGvercunninggeweig"rdof is hij na 6 maanden niet meer bemiddelbaar,dan komt hij in beginselvoor varwijderingin aanmerking,tenzij
er sprake is van klemmenderedenen van humanitaireaard welke er voor pleiten
de verblijfsvergunning
desondankste verlenen.In dit verbandvalt onder meer
te denken'.aan
vreemdelingendie gehuwd zijn met Nederlandse-of legaalhier
te lande verblijvendabuitenlandsemannen of vrouwen;aan vreemdelingendie
in verbandmet een bedrijfsongevalarbeidsongeschiktzijn geworden;aan
vreemdelingendie reeds lange tijd (bijv. 5 jaar) in ons land verblijvenen
aan gevallenwaarin sprake is van een duurzamerelatie. In zulke gevallenware
de aanvraagter beslissingaan de hoofdafdelingVreemdelingenzaken
en Grensbewaking voor te leggen.

/T"'

Wordt in een geval dat niet is voldaan aan één van de onder 5 en 6 genoemde
voorwaarden,

tot ver"ijdering

een arbeidsvergunning

'"en een vreemdeling, van wie een aanvraag om

aanhangig is, overgegaan, dan wordt van die verwijdering
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- 8 schriftelijk mededeling gedaan aan het Directoraat-Generaal
voorziening, Volmerlaan

voor de Arbeids-

1, Rijswijk Z.H., opdat de aanvraag van de arbei"s-

vergunning kan "orden afgewikkeld.
Betreft het vreemdelingen

van Indonesische nationaliteit die -zoals bekend-

tot op heden geen arbeidsvergunning

behoeven, doch die aan de voorwaarden 1 tjm

4 voldoen, dan legt het hoofd van plaatselijke politie het geval ter beslissing voor aan de hoofdafdeling
Vreemdelingen

Vreemdelingenzaken

en Grensbe>raking.

die zich illegaal in ons land bevinden en die anders dan in

loondienst >rerkzaam zijn zullen onder bepaalde voor"aarden eveneens voor verblijfsaanvaarding
1 novemoer 1974

in aanmerking kunnen komen. Zij zullen dan eveneens v66r

ons land !Joeten zijn binnengekomen,

ter1djl met hun aan>rezig-

~
./

heid hier te lande een zeker !ilederlandseconomisch belang moet zijn gediend.
Verzoeken

om verlening van een vergunning tot verblijf, afko",otig van een tot

deze categorie behoreml. vreemdeling,

dienen, voorzien van het advies van

het hoofd van plaataelijk" poli tie aa!lde hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

en

Grens'be>rakingte >rorden voorgelegd.
Vragen welke mochten rijzen omtrent de uitvoering van de hierbij ter kennis
gebrachte regeling dienen bij voorkeur schriftelijk aan de hoofda,fdeling
Vreemdelingenzaken

en Grensoewalcing te worden voorgelegd.

Zonodig zal dan aan de hand van de gestelde vragen een aanvullende circulaire
worden opgesteld.
In dringende gevallen kan telefonisch met de hoofdafdeling

contact worden

opgenomen t.w. met de heer Driessen of met de heer Jansen (tel. 070 - 614091,
resp. toestel 267 of 270).

B. Roe te handelenvan"e?e het Gwes teli,ik
Aroeidsbureau.
De aanvraagvan de illegalevreemdelingdie zich bij het ge"estelijkarbeidsbureau meldt ter verkrijgingvan een aroeidsvergunning
"ordt in behandeling
genomen indien in diens paspoortdoor de vreemdelingendienst
de volgendeaantekeningis gesteld:
"verzoekingediendOIOvergunningtot verolijfvoor regularisatie;voldoet
aan de voorwaarden oirculaire
punt 1 tjm 3"
Dit vereistegeldt eveneensindien het een vreemdelingbetreft die ingevolge
deze circulairevoor arbeidsbemiddeling
in aanmerkingkomt.
Indien het hoofd van plaatselijkepolitieheeft vastgestelddat aan de voorwaarden onder 1 tjm 3 is voldaan,mag het GAB aannemendat ook de voor"aarde
onder 5 is vervuld,tenzij het tegendeelblijkt of sprake is van werkloosheid
door eigen toed,oon.
Vreemdelingdie een
werkgeverheeft.
In geval dat de vreemdelingop het tijc',stip
van aanmelding reeds arbeid in
loondienstverrichtzal aan hem (e,vePtueel
aan zijn werkgever)een a.nvrageom
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een arbeidsvergunning
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worden uitgereikt. Deze' aanvraag wordt zoals bij de

thans bij het verlengen van arbeidsvergunningen

en verandering van \i"rkgever

gevolgde prooedure zelfstandig door het betreffende arbeidsbureau afgehandeld.
Kopie van de aanvraag voorzien van de. aantekening "regularisatie" met het door
het gewestelijk

arbeidsbureau genomen beslissing wordt ten behoeve van

de achterafoontrole
twijfelgevallen

Van de huisvesting

o.m.

aan de centrale dirost toegezonden. In

(het geboden 1o.on is te laag, de stand of ont\iikkeling van de

>ferkf,"elegeDheid
bij binnenkomst in Nederland, belangrijke afwijking van de

gesteldeleeftijdsmaxiI:1a
e.d.) of indien het GA1! :leentniet tot afgiftevan de
arbeidsvergunning

te

l<u.,menovergaan, zal de aanvraag na advisering door het

r"""""

ge>festelijk arbeidsbureau
zonden.

aan de centrale diEmt ter beoordeling "orden toege-

Indien de vreemdeling voor een arbeidsvergunninlj"in aanmerking komt zal
dat door het be"estelijk

arbeidsbureau aan de .vreemdelingendienst worden be-

richt en zal aan de vreemdelingeen arbeidsvergunning
worden uitgereikt.Op
vertoon daarvan zal door het hoofd van plaatselijke politie aan betrokkene
een vergunning tot verblijf worden verleend.
De centrale dienst onderzoekt na ontvangst van de kopie-aanvragen

steekproefs-

ge\iijs of aan de nOrDen voor passende huisvesti..'1(;
is/eventueel op korte termijn kan >forden voldaan, neemt daartoe contact op met de werkgever en zonOdig met de gemecntelij~:e diensten. Een arbeidsvergunning

zal niet \iorden

ge\ieigerd omdat de huisvesting nog niet in orde is.
Vreemdelin,,:die
werkloos is
In geval dat de vreeJ:ldelingop het tijdstip van aanmelding werkloos is en de
evenbedoelde aa-TJ.tekening
in zijn paepoort
van werkloosheid
arbeidsbureau

kan tonen wordt hij -tenzij blijkt

door eigen toed.oen- voor een periode VfUl zeo maanden bij het

ingeschreven en wordt getracht hem te bemiddelen.

Indien deze bemiddeling

binnen de gestelde tijd tot gunstig resultaat leidt

zal bij de advisering van de aanvraag van de vergunning voor het verrichten van
arbeid en de uiteindelijk

door de centrale diem:!:te nemen beslissing in aa1:-

merking benomen moeten ;;orden:

~

a. de leeftijd van betrokkene bij billi'1enkomst
in Nederland,
b. de stand en onbTikkoling van de 1<erkgelegenheid op het tijds.,ip dat aan
betrokkene

een arbeidsplaats 1wrdt geboden.

Als de periode van zes maanden is verstreken zonder dat het bemiddelen van de
vreemdeling naar een arbeidsplaats resultaat opleverde zal het ge"estelijk
arbeidsbureau

3055

de vreemdelingendienst

hiervan in kennis stellen.

- 10 -

In spoedeisendeGevallenkon het arbeidsbureautelefonisch contactopnemen
met de afdelinginte:!:"nationale
arbeidsu1'rktzaken
en euiGratie(telefoon
070 - 184670, de heren Post of Don).

Aan de oncler\wrpelijke reGelinG. \Telke op 1 juni 1975 in werking treedt zal
een zo (;Toet mogelijke bekendheid \;orden GeGeven.

,

,..

De Minister van Justitie,
!Ir A.A.M.

De

Hinilltcr

van Agt

van

Sociale

Za...l<:en,

Drs J. Boersma

I'"'""'..
3055

Bijlage1

lijst

van

instanties

met het verzoek
behulpzaam

tot wie

de vreemdeling

hem bij het verzamelen

zich kan wenden

van de bewijsstukken

te zijn

~

deze

gegevens

nagezonden

,--..

zullen

zo spoedig

mogelijk

worden

-

1

Fe9-el~nj~1'\ ~e~"(.rg~fva",
~Ut.9(1fetl.'i~71.t;;:d~e wer'1lemer.s

-2

VloJ:U moe~ doerl..

Illegaal in Nederland verblijvende
buitenlandse werknemers kunnen
acht hun nationaliteit

af

-

- van

- onge-

1 juni 1975

onder bepaalde voorwaarden in aan-

merking komen voor aanvaarding van het
verblijf.
,

Naast overlegging van het geldige paspoort
moet U aantonen vóór 1 november 1974 Nederland te zijn binnengekomen en tenminste van
die datum af in Nederland te hebben verbleven.

,
~

Deze voorwaarden zijn:
1. een voor Nederland geldig paspoort
overleggen waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken;
2. aantonen vóór 1 november 1974 in Nederland te zijn binnengekomen en tenminste vanaf die datum in Nederland
te hebben verbleven;
3. een antecedentenverklaring ondertekenen;
4. met goed gevolg een keuring op tuberculose der ademhalingsorganen te heb-

sedert

de binnenkomst

in loondienst

werkzaam of werkzaam geweest zijn
(niet in aanmerking komen degenen,
die door eigen toedoen werkloos zijn
geworden);

6.

aankomst in Nederland voldaan
hebben aan de gestelde leeftijdsgrenzen, te weten 18
35 jaar voor ongeschoolden en 18 - 45 jaar voor ge~
schoolden;
bij

-

,-..
7.

overeenkomstig de gebruikelijke normen in aanmerking komen voor een arbeidsvergunning.

Attentie:
De gelegenheid tot aanmelding eindigt
op

1 november1975 !

~oss W

- ziekenfondskwitanties;
- kwitanties van uitbetaling kinderbijslag;

- gezinsleden
recu's van het overmaken van gelden aan
in het buitenland;
- bank-

of spaarbankboekjes;

- ontslagbewijzen;

- loonbelastingkaarten;
- bewijzen van

inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- gever
schriftelijke verklaringen van de werkomtrent Uw tewerkstelling;

be". ondergaan;

5.

Om dit aan te tonen moet U in principe gebruik maken van ~~n of meer van de volgende
bescheiden:

- op naam gestelde en van Uw foto voorziene Nederlandse identiteitsbewijzen
(zoals postidentiteitsbewijzen;abonnementen op het openbaar vervoer);
- een officiëel stempel van inreis in Uw
paspoort.
Als is vastgesteld dat U aan de onder 1
tot en met 3 (zie linkerkolom) genoemde
voorwaarden voldoet krijgt U van de politie
een stempel in Uw paspoort en wordt U verwezen naar een arbeidsbureau voor het aanvragen van een arbeidsvergunning of om als
werkzoekende te worden ingeschreven. Daar
kunt U ook informatie krijgen over een
eventuele ui1kering.
U kunt zich ook wenden tot ~~n van de instanties die zich bezighouden met bijstand
aan vreemdelingen met het verzoek U bij
het verzamelen van de bewijsstukken behulpzaam te zijn.
De namen en kdressen van deze instanties
zijn vermeld op bijgaand vouwblad.

1. KANONI[MO[ TIAPAMONH[ Til~TIAPANOMil[
EYPI[KOMENilN AAAO~ATIilNEPiAZOMENilN
-0TI~p~v6~wç Êv 'OAA~VÓC~ ÓL~~€VOV~EÇ
~AAOÓ~~OC ÊpY~46~EVOL óUV~V~~L ~crX€~wS ~p6S ~~v Ê9VLM6~q~~ ~wv -

v~-~ûxwcrL-ttäpä~ä~Ds-att6-~Ds-T~s
'IouvCou 1975

U~'~pLcr~€VOUS öpouS.

OL ~E~~

Elv~L

1.

~u~oc

'Y~O~OA~

Êyxupou

OL
ÓL~

Èç~s:
~~v

'OAA~V-

óC~v ÓL~~~~qpCou, ~oü ~~oCou
Lcrxus ó€v ËXEL A~Çq.

~

2. TI TIPETIEINA KAMETE
-0'Eáv Ê~L9u~~~E vá ~UXE~E ~oü MavovLcr~oü ~~S
~~p~~ov~S cr~s, ~p€ttEL vá ~pocr€À9E~E ~p6 ~~S
1qS NOE~~pCOU 1975 ELS ~~v ~cr~uvo~C~~-T~~D~~
aXXöocrtt~vT-~öij-o~~ou,ö~ou tt~p~~éVE~E.
TI~p~AA~AWS ~p6ç ~~v u~o~oÀ~v ÉYMUPOU ÓL~~~~qpC~u ~pé~EL vá M~~~ÓECÇE~E, Ö~L ~p6 ~~S 1qS
~OE~~PCOU 1974 ;Lcr~À9~~E ELç 'OAA~VÓC~V ~~C
O~L ~~p~~€VE~E EV OÀA~VÓC~ ~OUÀáXLcr~ov ~tt6
~~S ~~Epo~qVC~ç ~u~~ç.

~

TIp6ç X~~~ÓELÇLV ~OU~ou ~p€ttEL x~~á x~v6v~
vá X~~E~E Xp~crLV Év6ç ~ ~EpLcrcrO~€pwv~WV
X~~W9L Êv~u~wv.

2: K~~~ÓELÇLS Ö~L ELcr~A90v ELS 'OAA~VÓC~V ~p6 ~~S 1qS NOE~~pCOU
1974 x~C Ö~L-~öüX~XLcr~äv-~crpl~EL- - ~ttOÓECÇELS '~~ECOU &cr9EVEC~Ç
väv- Êv 'OAA~VÓC~ &~6 ~~S ~~EpO- ~~OÓECÇELÇ ~AqpW~~Ç Ê~Ló6~~~oç ~€xvwv
~qvC~S ~u~~Ç.
~~OÓECÇELÇ É~~ácr~~~oç Xpq~~~wv ELS ~OUS
oLxECOUS ELç ,6 ÉÇW~EpLX6v
3. 'Y~oyp~~~ ÓqAWcrEWS LO,OPLMOÜ
~L~AL~PL~ ~P~tt€4qÇ
~~~LEU~qpCou
~oü ~~pEA96v~oS.
- ~~OÓECÇELÇ ~ttOAUcrEWS
4. Ö~L Ëxouv u~ocr~~ ~U~~'"OÀOYLX~V
- X~p~EAAWV ~OpOÀDyC~Ç ~Lcr9DÜ
ÊÇ€~~crLV ~wv ~V~~~EUO'LXWV opyá- &~OÓECÇELÇ Êyyp~~~ç ELç Étt~yYEA~~~LX6v
vwv x~C Ö~L ~6 ~~O~€ÀEcr~~ ~~S
crwM~~ErDV
ÊÇE~~crEWS U~~pÇEV
EU~EV€S.
- Êyypá~ouç ÓqÀwcrELÇ ~oü Épyoó6~ou ~EpC
,~ç ~pOcrÀ~~EWS cr~ç
5. Ö~L ~~6 ~~S ELcróóou 'WV Elv~L
- É~ ÓVÓM~~L x~C ~E~~ ~w~oyp~~C~S ~AÀ~VÓLX~S
Ë~~Lcr90L D u~~pç~v
Ë~~"cr90L
~~u,6~q~~S (ö~WS ~~XUÓpOMLX~Ç ~~u~6~q~~ç,
~~u~6~q~~ç MUXAD~OpC~Ç ELç crUYXOLVWVL~M~
(~~ crU~ttEpLA~~~~VO~€vwvÊXECVWV,
OL ~~OrOL Êç U~~L~Ló~q~óS ~wv
~€cr~)
x~~€cr~qcr~v&VEPYOL).
É~CcrqMDV cr~p~yCó~ ELcróóou ELç ~6 óLa~~~~pL6v cr~S.
6. Ö~L x~~á ~~v &~LÇLV ELS 'OAÀ~VóC~v Ê~qp~9qcr~v ~~ ~pOcrÓLwpLcr~€'E~v
ÓL~~Lcr~w9~,
Ö'L
É~qp~9qcr~v
OL
pq9€V~ES
v~ ÖPL~ ~ALXC~S, ~~OL 18-35 Ê~wv
ÖpOL ~~6 ,oü 1 Ëwç M~C ~oü 3 (~A€ttE&pLcr~EÓL' ~VELÓLXEU~OUS
M~C 18-45 Êp~v cr'~Àqv), ~ ~cr~uv~MC~ cr~payC4EL ~6 ÓL~~~~wv ÓL' ELóLxEu~€vouÇ.
~~pL6v cr~s x~C crcrs~~p~~€M~EL ELç ~6 YP~~ErOV
7. Ö~L cru~~wvwS ~póS ~OUS EL9Lcr~€EUp€crEWÇ Épy~crC~ç óLá ~~v ÊÇ~C~qDLv ~OEC~Ç
Êpy~crC~ç
~~v Êyyp~~~v D~Ç wç 4q,wv Êpy~crC~v
vous MavovLcr~ouS ÓUV~V~~L v~
~UXWcrL ~ÓEC~S ~~p~~ov~S.
'ExEL óuv~D9E v~ ~UXE~E ttAqpO~OpLWV ÓL'
~
ÊVÓEXÓMEVOV É~CÓOM~.
'-/
---------------------------------~UV~cr9E wcr~u,w~ vá &ttO~~9~~E ELS MC~v ~wv
UttqpEDLwv, ~L OttOr~L ~crXOAoüv~~L ~é ~~v
TI P 0 [ 0 X H
DUM~~páD,~crLv ~WV ~AÀOÓ~ttwV, ÊÇ~L~OÜV'EÇ ~~v
~0~9ELáv ~wv ÓL~ ~~v ~EpLcrUAAOY~V ~WV
H EYKAIPIA
A~A~OPA[
AHiEI THN
~ttOÓELX'LXWV.
1 NOE~BPIOY 1975
Tá óvó~~,~ x~C ~L ÓLEU9uVDELÇ ~WV UttqpEcrLwv
~u,wv &v~~€pOV~~L ELç ~ó auvq~~€vov &v~~,us---------------------------------cr6MEvDv ~UÀAOV.
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1.

Regularización
ilegal

de

de

la

estancia

trabejadores

2. Lo ~

Vd. deberá hacer

extran-

jeros
A

correr

los

del

fuere

10 de

der,

a determinedas
de

su

condiciones

presentar
un
Holanda
cuya

de

1975,

-sea

cual

residentes

en Holanda,

aceptación
Bstas

junio

extranjeros

su necionalidad-,

ilegalmente

I.

dia

trabajadores

podrán

condiciones,

pretenla

:

pasaporte
válido
para
velidez
no haya expi-

rado;
2. demostrar
haber
llegado
a Holanda
~ntes
del 10 de noviembre
de 1~74,
y hab~r perrnanecido
en Holanda
por
10 menos a partir
de aqu811a
fecha;
3.

firmar

una

declaración

Además

de

presentar

el pasaporte

vá-

lido,
Vd. tE~drá
qua 1 grobar
que l:egó
a Holanda
antes del
de iloviembre
de 1974, y que ha venido
rasidiendo
en
Hohmda
por 10 ;nenos a partir
de
'"""
aquella
facha.

residencia.
son

Si Vd. pretende
la regularización
de
su estancia,
es necesario
que se presente antes del 10 de noviembre
de
1975 a la policia
(servicio
de extranJërös)
del municipio
en que reside.

de antece-

dentes;
4. haberse
sometido,
con buen resultado, a un examen
m4dico
en cuanto
a
tuberculosis
de los órganos
re spiratorios;

Para protar
esto, Vd. en principio
tendrá
que hacer uso de uno 0 más
los siguientes
docurne!~tos :
- recibos
caSo de
- recibos
(ayuda
- recibos
miembros

de la caja
enfermedad;
del pago
familiar);

de

de

socorro

los

de
en

puntos

de remesas
de fondos
a
de familia
en el extran-

jero;
- libretas
-

cartas

- fichas

de
de

tanco

0 de ahorro;

despedida;

del

impuesto

sobre

el

sala-

rio;
-

certificados
de inscripción
asociación
empresarial;

- declarsciones
escritas
en cuanto
a su contrato
5. liaber venido
-,;ral:aj9!ldo0 haber tlabajado
como asalariado
a partir
de
la llegada
a Holanda
(no pueden
entrar en consideración
los que quedar9d
sin trabajo
por su propia
cul-

pa);
6.

7.

hab~r satisfecho,
a su llegada
a Holanda,
los limites
de edad establecidos,
a saber
: de 18 a 35 anos,
para los trabajadores
no calificados, y de 18 a 45 a~os, para los calificados;
entrar
eil consideración
para la entrega de un permiso
de tra ba jo , de
conformidad
con las normas
usuales.

i Atención
La

:

posibilidad'
terminará
10

da

de
al

iloviernbre

present6rse

-

en una

del patrono
de trabajo;

documentos
holandeses
de identidad,
extendidos
en su nombre
y provistos
de su fotografia
(como, por ejemplo, certificados
de identidad
de
correos;
aoonos
del transporte
publico) ;

- un sello oficial de entrada en su

pasaporte.
Una vez comprobado
qU6 Vd. llena los
requisitos
ruencionados
bajo 1 hasta
3 inclusive
(v6ase la columna
izquierde), la policla
pondrá
uns marcs en
su pasaporte
y le enviará
a una oficina de trabajo
para solioitar
un permiso de trabajo
0 para su inscripci6n
como trabajador
tn busca de colocación.
Alli, Vd. tambi6n
podrá recibir
informes sobre la obtención
eventual
de un
subsidio.
También
podr~ dirigirse
Vd. a una de
las entidades
qus se ocupan
de ayudar
a extr8~jeros,
pidiénQole
Is syuè:e al
l'eunir los cOEJprob8t:!tes.

dia
de

lS75!

Dichas
entiosdes
van mencionadas

r---

~

asi coma sus
en el folleto

se~8S
adjunto.

1.

Regulariz8ç~0
ilegal

de

da

perm8nència

~rári05

eetran-

2.

Q

.9.!!!.Q. Senhor

deveré

fazer

~
A partir
aos

do dia

oper~rios

tinç~o

de

10 de

Junho

na

condiç~es,

de

dis-

residentes

Holanda,

ta a possibilidade,

1975,

-sem

nacionalidade-,

ilegelmente

de

estrangeiros

ficare

abarAlém de mostreI' 0 passaporte
vélido,
seré
~
preciso
que 0 Senhor
prove ter chegado

a determinadas

se lhes

aceitar

a re-

1.

condiç~

s~o

:

apresantar
urn passaporte
n~o c&ducado,
válido
para a Holanda;

2. prover
ter chegado
~ Holanda antes do 10 de Novembro
de 1974~
ter estado
na Holenda
pelo menoa
a partir
daquela
data j
3.

assinaT

ums

declareç~o

de

antece-

dentesj

5. ter vinoo trabalhando
ou ter trubalhado
como assalariado
a partir
da chegad8
~ Holenda (os que ficarem desempregados
por culpa den~o

Ç~O) ;
6.

tèr

entrar~o

satisfeito,

em
ao

considera-

chegar

~

Ho-

landa,
os limites
de idsde fixados, que s~o : de 18 & 35 snos
para os oper~rios
sem qualificaç~es, e de 18 a 45 anos, para os
operários
qualifj.csdos;

~
~
7.

entrar
em consideraç~o
para a entrega de uma licença
de trabalho
conforme
~s norrnas habituais.

Atenç~
A

antes do 10 de Novembro de 1974,

possibilidade

de

terminará
10

na. Hoh,nda
data.

pelo

Par" J-irovar isto, 0 Senhor
em principio
de urn ou mais
seguintes
:

menos

a

teré de valer-se
dos dOGumento~

- recib05

dB

- 1'ecibos

do pagarnento

- recibos
membros

da transferência
de dinheiro
de familia
no estrangeiro;

-

caixa

c8dernetas

de

d8

banco

SOGorro
de

ou

para

"juda

de

doentesi

femiliar;

caixa

a

econ6-

mica;

4. ter passado,
com bom resultado,
urn exaf/le nlédico quanto
a tuberculose
dos 6rg~os respiratóriosj

les/

. Holanda

eter
residido
partir
daquela

Tdência.
E'stas

Se 0 Senhor
pretender
a, regulArizeç~o
da
sua permanència,
será preciso
que se epreeente antes do 10 de Novembro
de 1975
~
policia
(serv~ço
de estrangeiros)
do municipio em que reside.

de Novembro

no

apresentar-se
dia
de

1975

I

- cartas

de despedid8;

- fiches

do

imposto

sobre

0 sa18rio;

- documentos
de inscl'iç~o
çao empreEarial;

numa

- dèclaraç~es
ao contrato

patr~o

escrit8s
do
de trabalho;

8ssociaquanta

- docurnen-tos holandeses
de identidade,
exarados
em name e com fotogr8fia
do
interessado
(corno, por exemplo,
bilhetes de identidade
do correio;
bilhetes
de assinatura
das carreiras
de servico

publico);
- urn carimbo
passaporte.

.

oficial

de

entrada

no

seu

Tendo-se
cornprovedo
que 0 Senhor
satisfaz
as condi9~es
mencionadas
sob 1 at' 3 inclusive
tveja a coluna
esquerda),
a policia poré um" marca no seu passaporte,
e
0 Senhor
terá de ap1'esentar-se
a uma 1'epartiç~o
de trabalho
para solicitar
uma
licença
de trabalho
ou pAra ser inscri to
como pretendente
a trabalho.
Ali, 0 Senhor
também
poderé
receber
info1'maç~e5
acerca
da obtenç~o
eventual
de urn subs!dio.
0 Senhor
poderá
dirigir-se
tembém
a uma
das entidadas
que se dedicam
a ajudar
os
estrangeiros,
pedindo-lhe
para 0 ajudar
na
reuni~o
dos documentos
comprovativos.
Ditas entidades
~o
mencionadas

bem como as suas direcç~es
no folheto
anexo.

i

RZGULlSANJE
lNOSTRANlH

PlTANJA
RADNlKA

BORAVKA

lLZGALNlH

~

~

Od 1 juna 1975 inostrani radnici koji

STA

TREBA

DA

URADlTE

Ukoliko zelite da dodjete u obzir za
regulisanje pitanj~ boravka morate se pre

ilegalno borave u Holandiji - bez obzira na
drzavljanstvomogu doéi - pod odgovarajuéim

1 Novembra 1275 prijaviti sluzbi za
strance u opstini u kojoj boravite.

uslovima - u obzir za sticanje prava legalnog
boravka.

Pored prilaganja pasosa cija vaznost nije
istekla morate imati dokaz da ste pre 1
Novembra 1974 dos1i u Holandiju i da ste

~

Ovi
su:
1. posedovanje vazeéeg pasoca kojeg priznaje
holandska strana.

---

od tog vremena u Holandiji boravili. ~
Od dokaza se u nacelu priznaju sledeéa
dokumenta:
-racUni zavoda za socijalno osiguranje;

2. dokaz da je doticno lice pre 1 novembra

-racuni 0 isplati decijeg dodatka;
~doputovalo
u Holandiju i da je od tog
vremena boravilo u Holandiji.

-potvrde 0 slanju no~ca clanovima familije
u maticnoj zemlji;

3. da se napise i potpise kraéa ~utobiografija
4. pozitivan ishod zdravstvenog pregleda
pluéa

ili da je bilo u radnom odnosu po dolasku
u Holandiju (lica koja su vlastitom
krivicom ostala bez posla ne dolaze u
obzir)
6. da po dolasku u Holandiju nisu bili
stariji od 35 i mladji od 18 godina za
za

kvalifikovan

-potvrde 0 otkazu posla;
-potvrde 0 plaéanju poreskih obaveza;

5. dokaz da je doticno lice u radnom odnosu

nekvalifikovan

-stedne knjizice (bankovne ili postanske);

rad,

a

stariji

od

45

-potvrde 0 upisu u penzioni fond
preduzeéa;
-pismena potvrda poslodavca 0 zaposlenju;
-priznate holandske legitimacije sa fotografijom (kao legitimacije koje priznaje
posta i legitimacije za koristenje
gradskog saobraéaja);
-zvan ican pecat u pasosu 0 datumu ulaska
u Holandiju.

godina Ukoliko se utvrdi da ispunjavate uslove

rad.

7. da ispunjavaju uobiacajene norme za
sticanje dozvole za rad.
Paznja:
Rok prijave -se zavrsava 1 Novembra 1975

pod

tackama

stupac)
p8cat i
u cilju
upisa u

1 do

zakljucno

sa

3

levi

policija ée vam u pasos udariti
uputit vas na Biro za zapos1javanje
sticanja dozvole za rad odnosno
listu nezapos1enih.

Tamo éete dobiti informacije0 eventual:F\
isplaéivanju po osnovi nezaposlenosti."Mozete se takodjer obratiti za pomoé
prilikom prikupljanja dokaza za
legalizaciju boravka jednoj od ustanova
koje se bave davanjem pomoéi inostranim
radnicima.
lmena i adrese ovih ustanova dajemo u
prilozenoj listi.

Kaçak

~.

Yabanc~

1$çilerin

mü~aadelerinin

oturma

~arlanma~~
I~' Na:nl

Hollanda'da
ikamet
, hangi
1

otunna

etmekte
uyruklu

Haziran

1975

mü!\aade!'li

olmadan

olan
yabanc~
olurlar!'la

i$çilerin
ol!'lunlar.

tarihinden

itibaren,

baZ1
$artlat
dahilinde,
oturma
!'\aade~i
almalar1
mUm~UndUr.

mü-

Î'
-0u

Gartlar

1.

lIollanda

deti

geçerli

p~~aport

1 1':a1'!1m
1974 Iten
gelinmi$

ikamet

)

için

dolmam1$

2.
ya

$unlard1r:

ve

önce

lfollanda-

0 tarihten

itibaren

eclilmi$. olunduGunun

i~pat1;

Sab1kan

.

ve IliUd-

ibraz1;

olmad1gma

dair imza

Geçerli
pa~anortunuzun
ibraz1nID
yan1
~nra, 1 Kall1m 1974 tarihinden
önoe Hollandayo. geldiginizi
ve 0 tarihten
itibaren burada
ikamet
etme]{te olduc;unuzu

illpat etmeli~iniz.
Bunu i!'\patetmek için a$o.g1daki evrak1Yl
bir veya birko.ç1n1 ibraz etmeli!'liniz:
-Ha~ta11k Sigorto. primi ödeme mo.kbuzlar1j
-Çoouk para !'I
1 tediye ma]{buzlar1;
-Yurt d1:;"1Ylda
bulunan o.ileye gönderilen
paro.n1n

verilme:'\i;
4.
Göë;ü!' nahiyeei
Verem bulunmad1Q.1na
a11nCJa!'\1;

m:.J.ayenel'li
olup,
dair rapor

[;[üraoaat Etmeli!'\iniz?

Oturma
mü~o.ade!'\i almak i~tiyorl'lan1Z,
1 Kae1m 1
'ten önoe, ikamet
ettiginiz
Belediyedeki
poli!'le yabano11ar
poliei)
ba$vurunuz.

havale

makbuzlar1;

-Banka
veya tal'arruf he!'\ab1 oUzdan1;
-1$ten
ç1k1$ kag1d1;
-Gel ir vergi!'\i kag1d1;

I;Ie!'\lek
Soeyal Sigortá. Kurumuna yazllma
belge~i (Bedrijfllvereniging);
-1$verenin, ça11:;"maktaolduë;unuza dair
ça11$makta
veya ça11$m1$
olanlar
yaz1l1 beyan1;
(kendi yetere.izUkleri
yüzUnden
-U!'\tUndei!'\minizve rerlminiz bulunan,
ç 1k1$ alm1:;" olanlar
kabul edilmiyeo'ekHol1.'3.l1da
makamlarinoa verilmi$ hüviyet
lerdir)
;
kartlar1 (meeel5., no!'\tahanehÜviyeti,
6. HOllanda Iya geli,~ tarihinde, yürür ta:;"1tabonman kartlar1);
lükte olan ya:;"haddine uygun dUl'llAda Paeaportunuzda bulunan ref'li'1î
giri$ dam5.

Geldiginden

olmak,

yani

beri

ücretli

olarak

va!'\1f!'l1Z i$çiler

için

18-)5 ya$ ara!'l1,vo.!'\1f11
i$çiler
için i~e 1['.-45ya:;"arannda olmo.k;
7.

go.!'\1.

Durumunuz,
!'lol!'\litundo.
yaz111
1-3linoü
maddelere
uyuyor~a,
poli" pa"aportunuza
bir damp,a vuraoak
ve i:;bul!'laJmrumuna
eevkeclileoek"iniz.
Böyleoe
ça11$!na
mü!'ao.desi alaoak
veyo. i$ aramo. lieteeine
kaydedileoeksiniz.
Yine oro.do., yap11mo.~1 muhtemel
ödemelér
ho.kk1Ylda bilgi alo.oake.1n1z.

Genel ça11$ma mü!'\o.ade!'\i
almak için reemî

gerekli
,.-...

olan

:;"o.rtlar1häiz

olmak.

Dikkat:
.Uraoaat
tarihinde

mUddeti

1

bitmektedir!

Ka!'l1ffi1975

Ayn1 zo.manda, yabanc11o.ra yo.rd1m eden
JcuruJ'llardan
herhangi birine mliraoao.t
ederek, gerelcli evro.k1Yltoplanmo.!'\1
hu!'\u!'\undo.
yard1mlo.rm1 i~tiyebilir~iniz.
Bu kurumlo.r1Yli~im ve adrel'\leri,ek 010.rak yollanm1t;Jbro$ürde mevouttur.
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Regularization of the stay of illegal
immigrant werkers

from

1 June

irrespective

1975
of

1

immigrant

nationality;

workers,
who

are

stay-

ing illegally in the Netherlands may appl~
under specific conditions, for consideration of the question of their stay in the
Netherlands being regularized.
These oonditions are:

What

......

you have

to do

If you wish that your stay in this country
be regularized, you shall have to report,
before 1 November 1975, to the aliens department of the police of the municipality
where you are staying.

In addition to producing the valid passport
you have to prove that you did enter the
.Netherlandsbefore 1 November 1974 and have
1. they should be in possession of a pass- stayed in the Netherlands at least since
port valid for the Netherlands which
that date.
has not yet expired;
In order to prove this you must, in prin2. they should be able to prove that they
ciple, produce one or more of the followi~
did enter the Netherlands before 1 Nodocuments:
vember 1974 and that they have stayed
- receipts relating to the payment of sickin the Netherlands at least since that
ness insurance contribution;
date;
receipts relating to the payment of
3. they shall have to sign a statement as
family allowance;
to whether or not they have ever come
to criminal notioe of police;
- vouchers relating to the remittance of
monies to members of the family abroad;
4. they must have undergone a medical examination for tuberculosis of the res- bank books or savingsbank books;
piratory system with good results;
- letters of dismissal;
=======~~==========~=~~~===~==~~~~=~======
- wage tax cards;
5. they must have been employed since
their arrival in the Netherlands (those - certifioates of registration in the
records of a trade association;
who have become unemployed by their own
act will not be considered);
- written statements of an employer regard'
ing your employment;
6. on arrival in the Netherlands they must'
be

between

the

ages

of

18

and

35

years,

if unskilled and between the ages of
18 and 45 years, if skilIed;

l

7. they should be eligibIe for a work permit in accordance with the usual standards.
I

===~===~~==============~==~=========~=~===

- Netherlands identity documents made out
in your name and provided with a photograph of you (such as postal identity
documents; season-tickets for transport
in public service vehicles);
- an official entrance stamp for the Nether.
lands in your passport.
If it is established that you comply with

&l?..

Applications should be made not later
than on 31 October 1975!
=======~~=============~=========~=========

the

conditions

mentioned

at

1,

2 and

3

(see left column), you will get a stamp
from the police in your passport and you ~
will be referred to an employment agency to apply for a work permit or to register
as an applicant for employment. There you
can also get information about a possible
benefit.
You can also apply to one of the departments that engage in giving assistance to
foreigners with a request to assist you in
gathering the items of documentary evidence
referred to above.
The names and addresses of these departments are stated in the folder attached
hereto.
-------------------------------------------------------------------------------------

