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w MINISTERIE VAN JUSTITIE
Gelet op het verbod ten aanzien van asielzoekers dienen aantekeningen

ook in deze gevallen te worden geplaatst op het inlegvel bij het
paspoort.

CIRCULAIRE
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Iel: (070) 70 79 1,. lelex 34554 myj nl

Deze aanwijzing zal middels het eerstvolgend supplement worden

opgenomen in de Vreemdelingencirculaire 1982.
Ik verzoek u de onder u ressorterende ambtenaren belast met het

toezicht op vreemdelingen overeenkomstig deze aanwijzing te
instrueren. Wat betreft de gemeenten waar de behandeling van

vreemdelingenzaken ter gemeente-secretarie plaatsvindt, wordt de
politie verzocht de aangewezen secretarie-ambtenaar en de niet op het
telexnet aangesloten posten en groepen van de inhoud van dit
telexbericht in kennis te stellen.

Aan: de hoofden van plaatselijke politie,

de Staf van de Koninklijke Marechaussee,

La.a. de Procureurs-Generaal (fgd directeuren van politie), de

districtsbureau's van de rijkspolitie

daillm
6-12-1989

datum inwerkingtreding
6-12-1989 geldig lot 6-12-1993 ons kenmerk497/989

De Staatssecretaris van Justitie,
voor deze,

'de Directeur-Generaal

Politie en Vreemdelingenzakè

bekendmaking van beleid DVZ/TU
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aard onderdeel

onderwerp (art) relatie met eerdere circulaire(S)

aantekeningenin reisdocumenten wijzigingvan
van (ex-)asielzoekers(TBV28) circulaired.d. 25.11.'88(nr. 539/988)

In,de circulaire van 25 november 1988 (TBV 19, nr. 539/988) is

nogmaals de aandacht gevestigd op het verbod tot het stellen van

aantekeningen in de reis- en identiteitsdocumenten van asielzoekers.
In genoemde circulaire is aangegeven dat dit verbod ook geldt voor
vreemdelingen wier asielverzoek is afgewezen of die hun asielverzoek
hebben ingetrokken. Het betreft zogeheten ex-asielzoekers, d.w.z.

vreemdelingen die niet langer enige procedure voeren over hun
asiel verzoek. De voornoemde circulaire vraagt om de volgende

nuancering.

Er zijn twee categorieën van ex-asielzoekers waarvoor het wenselijk
i3 om aantekeningen te kunnen plaatsen In hun reis- of
identiteitsdocumenten. Het plaatsen van aantekeningen is daarom met
ingang van heden wél mogelijk bij ex-as~elzoekers die
a. Nederland hebben verlaten - eventueel hangende hun asielprocedure -

en nadien naar Nederland zijn teruggekeerd, of
b. een verblijfstitel hebben verkregen anders dan die van toelating
als vluchteling.

Voor het overige blijft het verbod om aantekeningen te plaatsen in de
reis- en identiteitsdocumenten van ex-asielzoekers onverkort van
kracht.

Wellicht ten overvloede merk ik nog het volgende op ten aanzien
asielzoekers. Als asielzoekers worden in dit kader mede beschouwd

vreemdelingen die een verblijfstitel verkrijgen anders dan die van

toelating als vluchteling maar die hun asielprocedure voortzetten.
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