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Betreft: verstrekken van inlegvel bij
uitreiking van een document
als bedoeld in bijlage 5a W

Van diverse zijden werd mijn aandacht gevestigd op het feit dat
het contact verloren gaat van de vreemdelingendiensten net vreemdelingen die houder zijn geworden van een vergunning tot vestiging.
Onder meer komen deze vreemdelingen niet of nauwelijks de verplichtingen na neergelegd in artikel 57 Vb.

,

terwijl ook andere mutaties

niet meer aan de vreemdelingendienst worden medegedeeld.
In verband hiermede komt het mij gewenst voor dat aan vreemdelingen die houder worden van een vergunning tot vestiging, tenelijk bij
uitreiking van het document als bedoeld in bijlage 5a bij het Voorschrift Vreemdelingen, een inlegvel wordt verstrekt waarin nog eens
Go9dt gewezen op bepaalde verplichtingen.
3e tekst van zulk een inlegvel is aan de achterzijde van deze
circulaire gedrukt.
De inlegvellen zullen van Rijkswege worden aangemaakt en zijn te
verkrijgen bij het ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Vreerndelingenzaken en Grensbewaking, Raamweg

47 te 's-Gravenhage.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,
Fraaij

Inlegvel bij een vergunning tot vestiging
U bent thans houder van een vergunning tot vestiging. Om die
reden heeft de vreemdelingendienst voortaan geen regelmatig contact meer met U. Ik vestig er echter Uw aandacht op dat ook houders van een vergunning tot vestiging de vreemdelingendienst kennis dienen te geven van:

- verandering van adres;
-

duurzaam (definitief) vertrek naar het buitenland (ook van
inwonende gezinsleden);

- net

bereiken va11 de vijftienjarige leeftijd van ékn Uwer
in Sederland wonende kinderen; het kind dient zich dan zelf
ook bij de vreemdelingendienst te melden;

-

het bereiken van de eenentwintigjarige leeftijd van ékn Uwer
kinderen; het kind dient zich in dit geval eveneens in persoon bij de vreemdelingendienst te melden;
verandering in de samenstelling van Uw gezin.
Het hoofd van plaatselijke politie.

