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tlINI:;TI':RIE VAN JUGTITIE
's-Gravenhage, 11 juli 1979

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ 3976/E-2951-A-347

onderwerp: opgave juidiB"e personele

bezetting van de directie

Vreemdelingenzaken.

Aan

de heren Procureurs-Generaal

fgd. Directeuren van Politie;

de heren hoofden van plaatselijke politie;

de heer Commandant der Koninklijke Mare-

chaussee,

~

het Ministerie van Financiën

(Directie Douane),

de heer Chef van de Rivierpolitie
te Rotterdam

Ten vervolge van mijn aanschrijving van 2 juni

1976, nr. 3976/E 2951 - A 306, onderwerp: wijziging benaming

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, doe ik u

hierbi,J toekomen een overzicht van de huidige personele bezet-

ting van deze directie.

De Staatssecretaris van Justitie

namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de directie

Vreemdelingenzaken,

voor deze,

a.i.,

M. Wendt

,-....
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Directie Vreemdelin~enzaken

Hoofd:

plv.Hoofd:

mr H.C. Fraaij

mr G.W. van Riet Paap

Secretaresse ,.

A.Hoofdafdeling Toelating en Verblijf

Hoofd:

plv.Hoofd:

mr G.W. van Riet Paap

A.J. van Aartsen

Secretaresse: mej.U.E.Kenswil

1. Visadienst

Het behandelen van aanvragen om een visum voor kort verblijf en het
beoordelen van aanvragen om verlenging van visa.

Hoofd:

plv.Hoofd:

P.W.C.A.van der Made

H.W.Adriaans

medewerkers: F.Fisscher, J.M.Lindeman

2. Afdeling Verblijfsregelingen

Het beoordelen van verzoeken om toelating, verblijf of vestiging in
Nederland van bijzondere c~tegorie~n vreemdelingen en van voorstel-
len strekkende tot bep::"ldigingvan het verblijf, waarvan de behande-
iing (vooralsnog) ;<letaan de hoofden van plaatselijke politie is
gedelegeerd 0f waaromtrent door deze autoriteiten deze autoriteiten
een bi.ieslldereaanwijzing vragen.

Hoofd: A.J.van Aartsen

De afdeling bestaat uit twee onderafdelingen, t.w.

a. Onderafdeling I

Het beoordelen van verzoeken als onder 2. bedoeld van vreemdelin-
gen van Chinese landaard, van onderdanen van landen met een com-
nunistisch regiem; van staatlozen, van vluchtelingen en asielzoe-
kers, betreffende buitenlandse pleegkinderen en van zaken met een
politieke achtergrond.

Hoofd:

plv.Hoofd:

A.J.van Aartsen

A.M.Pingen

le medewerkers: mevr.E.M.Holste, J.P.L.Rietveld

medewerkers: mevr.M.P.Deudekom-Marinus, R. Clerkx

voortgangscontroleur: A.van der Linden

b. Onderafdeling II

Het beoordelen van verzoeken als onder 2. bedoeld van vreemdelin-
gen van Indonesische nationaliteit, van studerenden (op niet-
academisch niveau), betreffende verblijf zonder economische acti-
viteit; betreffende concubinaten; betreffende familiebezoek van
langer dan zes maanden; de behandeling van verzoeken om een bij-
zondere aanwijzing; de ongewsnstverklaringen; de intrekking van
vergunningen tot vestiging en de toepassing van de voornemenpro-
cedure bij begunstigde E.E.G.-onderdanen.

Hoofd:

plv.Hoofd:

A.W.de Hartog

C. van der Lugt

le medewerkers: mevr.A.J.A.van Affelen van Saemsfoort-Haak,
G.C.J.Wubben

medewerkers: J.L.Poot, D.A.Stindt, A.M.Donker

voortgangscontroleur: H.P.Nabbe
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3. Contactambtenaren

Het instellen van bijzondere onderzoeken met betrekking tot verzoe-
ken om toelating of verblijf dan wel met het oog op begindiging van
het verblijf van vreemdelingen, ten behoeve van de Afdeling Ver-
blijfregelingen en de Afdeling Rechtsmiddelen.

J.Zoer, A.Pronk, M.L.Bolhuis

B. Hoofdafdeling Juridische en Beleidsvraagstukken

Hoofd":

Secretaresse: mevr. J.M.Dubbeling

1. Afdeling Internationale en Beleidsvraagstukken

Het voorbereiden van de door Nederland in internationaal verband in
te nemen standpunten op het gebied van het vreemdelingenrecht en het
vreemdelingenbeleid en de verdediging van die standpunten bij het
overleg in internationaal of in supra-nationaal verband. Het ont-
wikkelen van richtlijnen voor het te voeren beleid, mede rekening
houdend met de te dien aanzien door Nederland aangegane internatio-
naalrechtelijke verplichtingen.

Hoofd: het hoofd van de Hoofdafdeling

medewerker internationa~vraagstukken: mr J.J.A.M. van Winkel

medewerker beleidsvraagstukken: .........

2. Afdeling Juridische Vraagstukken

Het toetsen van nieuwe wettelijke regelingen aan bestaande wetten
en voorschriften en het ontwerpen van nieuwe of vervangende rege-
lingen betreffende de toelating, het verblijf en de rechtspositie
van vreemdelingen. Het redigeren en bijhouden van voorschriften.

Hoofd: mr G.N.J. van Wees

mr A.R. van Nesmedewerker:

3. Afdeling Rechtsmiddelen

Het behandelen van verzoeken om herziening van een afwijzende be-
schikking. Het behandelen van beroepen op de Afdeling Rechtspraak
van de Raad van State.

Hoofd:

plv.Hoofd:

mr J.W. Rekers

mevr. mr C.M.P.Flint-van Noort

Herziening:

medewerkers: mevr. J.M.Berger, J. Moor, J.W.de Gee

Administratieve Rechtspraak:

medewerkers: mevr. mr C.M.P.Flint-van Noort, mevr.mr M.Koderitsch,

mevr. mr A.C. van Angeren-Oosters

administratief medewerker: mevr. W.van den Engh-Mesman

C. Hoofdafdeling Toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking

Hoofd:

plv.Hoofd:

mr M. Wendt

Th.H.A.Booms

Secretaresse: mevr. I.B.Lefeber-Cramm

...........
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1. Consulenten Vreemdelingenbeleid

Het toelichten van het bij de Directie te voeren beleid, de achter-
gronden daarvan en de wijze waarop dit beleid tot stand is gekomen
in besprekingen met hoofden van plaatselijke politie en in overleg
met de ambtenaren van de parketten van de procureurs-gene.raal,fgd.
directeuren van politie. Terugrneldingvan de naar voren gekomen on-
derwerpen die relevant zijn voor de beleidsontwikkeling.

Consulenten: .

,"

la. Consulent Opleiding

De zorg voor de opleiding en de vorming van ambtenaren belast met
de uitvoering van de Vreemdelingenwet en van ambtenaren van de Di-
rectie Vreemdelingenzaken.

Consulent: H.D. Pijpers

2. Afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht Uitvoering

Hoofd: Th.H.A.Booms

a. Onderafdeling Beleidsvoorbereiding

Bezinning op de doelstellingen van het vreemdelingentoezicht en
de grensbewaking en het behandelen van vraagstukken welke op dit
terrein in internationaal of in interdepartementaal verband aan
de orde worden gesteld. Het signaleren van het ontstaan van onge-
wenste situaties onder vreemdelingen en het bezinnen op hiertegen
te nemen maatregelen. Het opstellen van algemene richtlijnen tot
verbetering van het vreemdelingentoezicht en de grensbewaking.

Hoofd:

plv.Hoofd:

A.Meijer

J.A. Jansen

b.Onderafdeling Toezicht Uitvoering

De zorg voor het goed functioneren van de vreemdelingendiensten en
de grensbewakingsdiensten. Zorg voor het juist uitvoeren van de
voorschriften. Bezinning op de meest efficiënte organisatie van
de vreemdelingen- en grensbewakingsdiensten.

Behandeling van voorGenomen maatregelen betreffende individuele
vreemdelingen, zoals uitleiding, signalering en bewaring van on-
gewenste vreemdelingen.

'" Hoofd:

plv.Hoofd:

p.Jager

C. van der Straat

medewerker: J.G.Scheltema de Heere

medewerker uitzetting: R.O.L. Jonkers Both

medewerker bewaring: J.A. Visser

medewerker signalering:L.C.Cloesmeijer

3. Afdeling Documentatie en Administratieve Zaken

De zorg voor de personele, de begrotingstechnische (financiële) en
de organisatorische vraagstukken van de directie.

Hoofd: G.J. Driessen

a. Onderafdeling Documentatie

Het documenteren van jurisprudentie, literatuur, publikaties e,d.
op het gebied van het vreemdelingenrecht, zomede de documentatie
van incidentele, principiële en gerubriceerde zaken.

documentalist: ......

medewerker gerubriceerde stukken: mevr. M.G. van der Horst

'"
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b. Onderafdeling Administratieve Zaken

Hoofd: F.A. van Veen

1.Bureau Declaraties en Formulierenbeheer

Het controleren van alle declaraties welke in het kader van de
behandeling van vreemdelingenzaken worden ontvangen. Het behe-
ren en uitgeven van formulieren betreffende vreemdelingenzaken.

medewerkers: M.K.J.Gaalman, J.e.van der Poll

2.Bureau Statistiek

Het verzamelen en verwerken van gegevens van de vreemdelingen-
en grensbewakingsdiensten en van de onderdelen van de directie.

le medewerker: mevr.E.J.Uileman-Seesink f'"'\

medewerkers: W.Veenstra, A.J.Weeber

3.Bureau Registratie

Het registreren en indelen van de inkomende post. Het archi-
veren van de op te leggen dossiers.

Hoofd: mevr.H.A. van der Weijden

plv.Hoofd:

Selecteur:

M. van Sonderen

~. Unit I

b. Unit 11

c. Archief

3a. Unit I

Hoofd: M. van Sonderen

dossiervormer: J. de Bie

controleur registratie: H.J'Ploeg

flexowritertypist: D. Jhamai

3b. Unit 11

Hoofd: P.J.A. Baarslag

dossiervormer: H,'N.van Dorst
--..

controleur registratie: G.H.de Ruiter

flexowritertypist:

30. Archief

le archiefbediende: F.J.Manoppo

archiefbed.lende: J. van Rijn
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