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afkomsti f v'o het rdnisterio vaO justLtie

aao : do hoold.eo vol1 pla"tselijke politie,
de Bcaf koninklijke moreehoussee

.),

~

~;-,-

: de procureurs-gener..l (fgd. dlrecteuren VbO
pol1eJe)
de districtbureous von rijkspolitie

van : hoofdafdeling1:\19

doorkiesoummer: 070 - 706799
kem!lerk. : 457/989
.ord : bekeod""'king voo voorschrift

. vreeodelingencirculaire 198
ooderverp : v-documene
d.tu::>ondenek.ening : 15-11-1989
dot"'" lnwerkingtreding: 17-11-1989
ge ldig cat - : 17-1'-1993
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tele"or. 150 @pbU~

(~~
(n hoofdstuk aS onder punt 2.5.2. I. von de vree,nc'lelingan

- circuLaire 1982vordt oestelddat het v-documentwordt inophouden
hij beeiodlqinq van de meldingsplicht. qelat hierop ~al dit
document veel..lno uitrei!:ing van de ahJ1jzende beschikkinq
vorden ingenomen.
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gebleken J~ dot daze reqelinq in de proktljk niet volled!q
voldoe t.'-.'-
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iy.heb d..oro~ hosloten d..t in hot vervolg vreeDdelin!}.n, .Dn vlo
bij het uitreiken von een atvi1zende heschikking aon rcdelliha

tormijn <>ordtg..aundom nederland te vorlateri.in hot hezlt

dienen t..worden !Jel.ten Van h..t document. hierop ...ordt.i~n

-ond.nles hut '.i", d.t een document nl.H kan "'Ol'd~na"~'1f,cl~rkt
.15 een jriantit.,itspapi~r-overe"ny.oc:stlgartikal 45, lid I van
hat voorschrift vreemdelingeo do ".nt..kening gesteld, lul,.j~nrlo:
, vertr~k voor.. .(datur.!)'. het clocllo<:ntmoet ",orcleninq('hou.bo
Indien bij het lIltreikenvan da .twL1zEnde h~nchik~inq "~n cI~

\ ?;-eemde l1n9 ge..nredeli.1ke torr.d in vordt ÇJcHJlJndDI"n~,Jurfend L~
v..rlotenof .Indienb1.j.aantr"Uen Viln d.. vr..""".j,,'in\l hJlj;:t, cf.t
dezo nLet meer met instell1~lnqVOII d~ ov('rh"i~In nftderland
verbUjtt.
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Indien cen kort ql'd.lnq vordt o"nqe"I,..,nn.", ta'lon "" ui t::,>ttll'r; ('n

du "ree::>oelinc; do Uit510q """ dl;; kort !lo:!inq hif:r t~ )l;r.'-:(' ir-,)",
a f...acnten of t(>dien een verzo..l:OOI h"r:donln\! l~ )oc.:dil'nd
Vaer..n schorsenda "'erking ls toeqakEnrl, IJorritd" hl~rv()or

çrpoe~de .ontekeninq op het v-document d~or9~h~"Jd or ...n nicu'"

w-doclJQent uitgereikt.
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de in dit tus5cnti~d$e bericht vervatte "'i~ziQinq =al hi1 hot
eerstvolQenda suppleoent in de vreell1Jelinqencircul.ire19~2
worden o"""no",(!O. -

de staatssecret.ris von justitie,
n.lI1ensde st.otssecret.ris.

de directeur-genereal
politie- en vreemdelinqcnzaken,

< h "rosheide)


