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Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grens.bewaking 
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opbergen bij Deel H, onder 1 
van de Vreemdelingencirculaire 

's-Gravenhage, 23 mei 1973 

Aan de heren hoofden van plaatselijke politie, 

i.a.a. de heren Procureurs-Generaal, 
fgd. Directeuren van Politie. 

Onderwerp: bezoekers- en telefoonverkeer 
met de hoofdafdeling Vreemde- 
lingenkaken en Grensbewaking 

a. Bezoekers 

De hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 
. mihisterie wordt veelvuldig bezocht door vreemdelingen zowel 

als Nederlanders, die inlichtingen vragen over bepaalde ge- 
vallen OL tie afdoening varhen'regarderende zaken willen be- 
spoedigen. Bij het gespre,k verklaren deze bezoekers vaaz dat 
hun door de plaatselijke vreemdelingendiensten is aangeradex 
hun zaak zelf in "Den Haagu te gaan bepleiten. 

b. Telefonische verzoeken om inlichtingen omtrent de stand van 
zaken. 

Ook bereiken het departement vaak telefonisch dergelijke ver- 
zoeken om inlichtingen omtrent de stand van zaken en om be- 
spoediging, hetzij van de plaatselijke vreemdelingendiensten, 
hetzij van particulieren. 

c. Verzoeken om uitleg en de wijze van toepassing van de 
vreemdelingenvoorschriften. 

Voorts wordt het departement zeer frequent telefonisch door 
ambtenaren belast met de uitvoering van de Vreemdelingenwet 
benaderd met verzoeken om uitleg, en over de wijze van toe- 
passing, van de Vreemdelingenvoorschriften. 

Het vorenstaande leidt ertoe dat van bepaalde ambtenaren van het 
departement een onevenredig deel van de werktijd in beslag wordt 
genomen met het ontvangen van bezoekers en met het beantwoorden 
van telefoongesprekken. 
Net het oog hierop moge ik u verzoeken nauwlettend de hand te 
willen houden aan de volgende aanwijzingen: 

Een verwijzing van een bezoeker naar het ministerie ware zoveel 
mogelijk achterwege te laten, Aan de betrokkenen zou kunnen wor- 
den medegedeeld dat het in het algemeen weinig zin heeft om 
persoonlijk de zaak te gaan bespreken mede omdat reeds al het 
mogelijke wordt gedaan om de behandelingsduur van zaken te be- 
korten. Mochten er evenwel dringende redenen'aanwezig zijn, die 



het noodzakelijk maken dat de betrokkon -rreemdelinc enlof referent 
zou moeten worden ontvange~, dan ware tevoren door ~csenkomst 
van de plaatselijke vreemdelingendienst - eventueel telefonisch - 
een afspraak te naken omtrent de dag en het tijdstip waarop de 
bezoeker kan worden oi:tvangen. 

Ook het telefonisch vragen om inlichtingen omtrent de stand van 
esken en om bespoediging waren achterwege te laten. Zoals hier- 
boven weergegeven wordt intern reeds al het mo,e;ii-a gedaan om 
de afdoening van zaken te bespoedigen. Alleen in zeer dringende 
gevallen, wanneer uitstel niet meer te dulden is, kan hetzij per 
telex, hetzij per telefoon OT. bespoediging worden gevraagd. 

ad c 

1. Gewezen wordt op de mogelijkheid om inlichtingen en advies 
omtrent de uitleg of toepassing van de voorschriften in te 
winnen bij de gespecialiseerde vreemdelingendienstep van de 
grote gemeenten. In de praktijk zijn op een aantal plaatsen 
dergelijke vormen van samenwerking tussen grote vreerndelingen- 
diensten en de diensten van omringende kleinere gemeenten 
reeds gegroei d, 

2. Voor zover van de onder 1 genoemde mo~elijkheid geen gebruik 
kan worden gemaakt dienen verzoeken om inlichtingen terzake 
- zoveel mogelijk schriftelijk of per telex - te worden voor- 
gelegd aan de bevoegde Procureur-Generaal, fgd. Directeur van 
Politie. 

3. In gevallen van meer spoedeisende aard ware terzake telefonisch 
contact op te nemen met een door de Procureur-Generaal daartoe 
aangewezen ambtenaar van zijn parket. 

4. Alleen iii zeer dringende gevallen, b.v. indien terstond een 
beslissing omtrent de toepassing van de voorschriften moet worden 
genomen, ware op de wijze als voorgeschreven in Deel H, onder 1,  
van de Vreemdelingencirculaire, contact op te nemen met de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 
ministerie. 

Ik hoop dat met uw aller medewerking de onderbreking van de werk- 
zaamheden bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 
tot een minimum beperkt kan worden. De vrijkomende tijd zal dan 
aan de versnelling van de afwerking van de vele zaken ten gaede 
kunnen komen. 

De Minister van Justitie, 
namens de Minister, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 

Rodrigo 


