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Aan: - de hoofden van plaatselijke
politie

- de Staf.van de Koninklijke
Karechaussee

e de Procureurs-Generaal(fgd)
directeuren van politie

e de district hu reaus van de

Rijkspolitie

of gevallenwaarin aanvankelijkis gekozenvoor een ruime uitleg en
toepassing van artikel 8 van de Vreemdelingenwet (de zogenaamde vrije
termijn). Vanuit het oogpunt van consistent vreemdelingenbeleiden een
adequaatvreemdelingentoezichtis het wenselijkdat ook deze gevallen onder
de regeling worden gebracht. Ik verzoeku daaromin voorkomende gev{illen
betrokkenen op te roepen en aan hen een ontheemdendocumentuit te reiken

(conform de instructies inparag~aaf 3.2 onder b en e, van mijn eerderge-
noemde circulaire).La.a.:

3. verdere gang van zaken

Datum:
20 oktober 1992

Datum inwerkingtreding:
I november 1992

Geldis tot:

1 januari 1993

Ons kenmerk:

255685/92fDVZ

Zoals uit vorenstaandeblijkt vindt onderhavigeverlengingvan de regeling
voor ontheemde (ex) Joegoslaven op eenvoudige wijze en zonder dat de
betrokken ontheemdenzich behoeven te melden, plaats. Voor deze werkwijze
is gekozen om de betrokken hoofden van plaatselijkepolitie te ontlasten.
Ik maak u er echter nu reeds op attent, dat bij een volgende verlenging van

de .regeling dan wel indien andere verblijfsrechtelijke voorzieningen
getroffen zullen worden, wél van de betrokken ontheemden zal worden
gevraagd zich bij het hoofd van plaatselijkete melden. Ik zal u in verband
hiermee tijdig (begin december1992) instruerenhoe te handelen.

Aard:
bekendmakingvan beleid

Onderdeel:

DVZ/SBO

Onderwerp:
Verlengingregeling voor
ontheemde (ex) Joegoslaven
(TBV 69)

Relatie met eerdere circulaire:
TBV 63

1. .-rlengingvan de regelingvoor ontheemde(ex) Joegoslaven

Ket ingang van 1 augustus jl. is de bijzondere regeling voor ontheeade (ex)

Joegoslaven van kracht geworden. die voorziet in tijdelijk uitstel van

vertrek. In verband met de onverminderdslechte situatie in het voormalige
Joegoslaviê heb ik besloten deze regeling (conform het gestelde in para-
graaf 3.2. onder b. van mijn circulaired.d. 20 juli 1992, 218150/92/DVZ)
te verlengentot1 januari1993. .
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Dit betekent dat de geldigheidsdu~rvan ontheemdendocumentendie in de
periode tussen h augustus 1992 en 31 oktober 1992 zijn of worden verstrekt
biJ deze is verlengd tot 1 januari 1993. Daarnaast betekent dit dat aan
(ex) Joegoslaven die zich na het inwerking treden van deze bekendmaking
melden (dus vanaf 31 oktober) een ontheemdendocumentverstrekt kan worden
dat geldig is tot 1 januari 1993.

Ik wijs u erop dat hiermee de in paragraaf 7 van eerdergenoemdecirculaire
opgenomen passage met betrekkingtot verlengingvan de geldigheidsduurvan
het ontheemdendocument,komt te vervallen.

2. nadere procedurevoorschriften

Gebleken is dat zich nog gevallen voordoen waarin het fterblijfvan (ex)

Joegoslaven die reeds voor het inwerking treden van de regeling hier te
lande verbleven, niet of niet conform het gestelde in voornoemde circulaire.

geregeld is. Gedacht kan worden aan (ex) Joegoslaven die geen verzoek om
toelating hebben ingediend, maar aan wie wel een meldingsplicht is opgelegd
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