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Opbergen achter Deel D VC
(na de aanschrijving van 18.6.1969)

's-v raven ha ge, 20 april 1970.
Aan de heren Hoofden van plaatselijke politie
(in afschrift aan de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van politie)

V-olgens-recente mededelingen via publiciteitsmedia zouden
hier te lande toegelaten Grieken moeilijkheden ondervinden bij
verlenging van de geldigheidsduur van hun paspoort. Tot nu
toe is &&n geval van weigering van de gevraagde verlenging te
mijner kennis gebracht. Het bedoelde geval heeft mij aanleiding gegeven aan mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken te
verzoeken in verband daarmee stappen te ondernemen.
In het algemeen zal een dergelijke weigering, ten gevolge
waarvan de geldigheidsduur van het paspoort verloopt, op
zichzelf geen aanleiding geven om bezwaar te maken tegen het
voortgezette verblijf van de betrokken Griek. Een verzoek van
zulk een vreemdeling om ontheffing van de verplichting tot
het bezit van een geldig nationaal paspoort zal dan ook meestentijds worden ingewilligd; hij zal dan in het bezit kunnen
worden gesteld van een document volgens bijlage 52 van het
Voorschrift Vreemdelingen (zie in dit verband art. 31, eerste
lid, aanhef en'onder 2 , W).
Indien zich in uw gemeente een geval voordoet, waarin
door de Griekse Vertegenwoordiging wordt geweigerd de geldigheidsduur van een Grieks paspoort te verlengen, c.q. indien
u zulks door of namens een hier te lande verblijvende Griek
wordt medegedeeld, zal ik daarvan gaarne ten spoedigste op de
hoogte worden gesteld. Ik zal het op prijs stellen ter zake
zo spoedig mogelijk een rapport te ontvangen waarin alle
voor de beoordeling van het geval van belang zijnde feiten en
omstandigheden worden vermeld.
Het vorenstaande zal t.z.t. in de Vreemdelingencirculaire
worden verwerkt. In afwachting hiervan ware deze aanschrijving achter Deel D in de Vreemdelingencirculaire in te voegen
en ware bij het gestelde op blz. D 9 (onder ): een verwijzing
naar deze aanschrijving aan te brengen.
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