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Folder betreffende de voornaamste bepalingen voor 
vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland 

Deze folder is uitgevoerd in tien talen: 
a. Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans 

(model D 57.1); 
b. Spaans, Portugees, Grieks, Arabisch en Turks 

(model D 57.2). 
Deze folder wordt uitgereikt in de volgende gevallen: 
a. aan personen die daarom vragen of die inlichtingen 

vragen over de toelating van vreemdelingen in 
Nederland; 

b. aan vreemdelingen, die zich op asiel beroepen (zie 
B 7); 

c. aan vreemdelingen van wie mag worden aangenomen dat 
kennisneming van de inhoud van de folder voor hen 
van belang kan zijn; 

d. aan vreemdelingen die uitgezet worden of aan wie 
geen (verder) verblijf in Nederrland wordt toege- 
s taan ; 

e. in overige gevallen waarin de met de uitvoering van 
de vreemdelingenwetgeving belaste ambtenaar van 
oordeel is dat zulks nuttig of wenselijk kan zijn. 

Folder met betrekking tot de kennisgeving van een on- 
gewenstverklaring ingevolge artikel 21 Vw (model D 34) 

Deze folder is uitgevoerd in tien talen (Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Arabisch, 
Grieks, Turks en Italiaans). In deze folder wordt 
aangegeven op welke grond de vreemdeling ongewenst werd 
verklaard en tevens vermeld dat de ongewenst verklaarde 
vreemdeling zich schuldig maakt aan overtreding van 
artikel 197 Wetboek van Strafrecht, indien hij naar 
Nederland terugkeert. Deze folder wordt uitgereikt te 
zamen met de beschikking tot een ongewenstverklaring; de 
folder wordt vanwege het ministerie van Justitie met de 
beschikking toegezonden. 

Inlegvellen bii verbliifsdocumenten (modellen D 32 en 
D 32 A) 

Het inlegvel bij de vergunning tot vestiging (D 32) is 
uitgevoerd in drie talen (Nederlands, Arabisch en 
Turks ) . 
Het inlegvel bij het verblijfsdocument C (D 32 A) is 
uitgevoerd in twaalf talen (naast Nederlands: Frans, 
Duits, Engels, Italiaans, Grieks, Portugees, Turks, 
Arabisch,Chinees, Servo-kroatisch en Hongaars). Door 
middel van deze inlegvellen worden de houders van resp. 
een vergunning tot vestiging en een verblijfsdocument C 
gewezen op de voor hen geldende verplichtingen in het 
belang van het toezicht op vreemdelingen. 
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2.4 Toelichting bii het bevel tot bewaring (model D 45.2) 

Deze folder is uitgevoerd in acht talen (Engels, 
Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Turks, Arabisch en 
Chinees). Door middel van deze folder wordt de 
vreemdeling meegedeeld op welke grond hij in bewaring 
is gesteld en dat hij opheffing van de bewaring kan 
vragen. Aan deze folder is een perforatiestrook 
bevestigd waarop de vreemdeling de wens te kennen kan 
geven tot het raadplegen van een advocaat. 
De folder wordt uitgereikt te zamen met het bevel tot 
bewaring (zie A 7, onder 4.6). 

2.5 Folder 'herzieningsclausule' (model D 50) 

Deze folder is uitgevoerd in tien talen (Frans, 
Duits, Engels, Arabisch, Grieks, Italiaans, 
Spaans, Portugees, Turks en Nederlands). In deze 
folder wordt aangegeven dat de vreemdeling van de 
beschikking die hem is uitgereikt herziening kan vragen 
aan de Minister van Justitie en op welke wijze dit moet 
geschieden. 
Deze folder wordt uitgereikt te zamen met de beschikking 
(zie A 4, onder 9.1.3). 

2.6 Folder 'beroeusclausule' (model D 51) 

Deze folder is uitgevoerd in de onder 2.5 
genoemde talen. In deze folder wordt aangegeven dat de 
vreemdeling tegen de hem uitgereikte beschikking beroep 
kan in stellen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State en op welke wijze dit dient te geschieden. 
Deze folder wordt uitgereikt tezamen met een herzienings- 
beschikking, die voor beroep vatbaar is (zie A 8, onder 
2.11). 

2.7 Folder met informatie voor asielzoeker 

Van deze folder bestaan versies in: 
het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Roemeens, Hongaars, Pools, Arabisch, Tigrinia 
(Ethiopisch) en Perzisch. Zie voor de uitreiking van deze 
folder aan asielzoekers B 7, onder 1.7. 

2.8 Folder betreffende het stellen van zekerheid (bijlage 
c 43) 

Deze folder is uitgevoerd in 7 talen: Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, Spaans, Marokkaans, Turks. Zie 
voor de Nederlandse tekst van deze folder Bijlage C 43. 
Deze folder wordt uitgereikt aan vreemdelingen die bij 
binnenkomst in Nederland een retourpassagebiljet of 
garantiesom hebben gedeponeerd (zie A 4, onder 
2.2.3.5). 
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