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Betreffende; Telefonisch contact met de Afdeling
Vreemdelingenzaken en Urensbewaking
van het Ministerie van Justitie.

Teneinde de ambtenaren, bel ast met het vreemdelingentoe -
zicht en de grensbewaking, in de gelegenheid te stellen;het
bij de Afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn
Ministerie en bij de Visadienst aanwezige documentatie-
materiaal op snelle wijze te raadplegen, zoaede in verband
met de uitvoering van het "Bewakingsv-oorschrift 1946" en
andere vreemdelingenvoo;rschriften( in het bijzonder van de
Vreemdelingencirculaire no«5), wordt door mij het volgende
bekendgemaakt en bepaald:

I. a. De Afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van
mijn Ministerie is telefonisch bereikbaar onder de nun-
mers 183980 en 183940<
De bureau-uren zijn:

maandag tot en met vrijdag:

zaterdag:

8. 30 - 12. 30 uur
13. 30 - 17. 00 uur
8. 30 - 12. 30 uur

Aan; Heren

Procureurs-Generaal, fgd. Direc teuren
van Politie;
De Siaa-tssecretaris van Financien ;
-(Af d. Invoerrechten)
De Commandant der Koninklijke
Marechaussee;
Hoofden van Plaatselijke Politie
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b , Voor het verkrij g en van inlichtingen en het vragen van 
machtiging tot het verlenen of verlengen van visa in ge
vallen, wa2,rin zulks niet tot de normale bureau-uren kan 
worden uitgesteld 1 zal een ambtenaar van de Afdeling 
Vr eemdelingenzaken en Grensbewaking op het bureau aan
we zig zijn op de volgende uren: 

maandag tot en met vrijdag: 12,30 - 13 "30 uur 
17 , 00 - 23,00 uur 

zaterd &g: 12 , 30 - 23 , 00 uur 
zondag: 8 . 00 - 23 . 00 uur 

c . Tussen 23 , 00 uur en 8,30 uur kunnen geen inlichting<; 
uit de kartotheken worden verstrekt,Per week wisse -
l end is één der hoofdambtenaren, werkzaam bij de Afde--
1 ing Vreemdelingenzaken en Grensbewaking , tussen 23"00 
en 8. 30 uur thuis telefonisch bereikbaar ~ 
De namen en telefoonnummers van deze ambtenaren zul-
1 en telkens tijdig worden gepubliceerd in .het Algemeen 
Politieblad onder de rubriek"Teleîoon --mutaties" en in 
het maandblad "Wij van Financi 'én , " 

II , Door de hoofden der doorlaatposten dient van deze mo
gelijkheid te worden gebruik gemaakt om zich recht
streeks en onverwijld met de Afdeling Vreemdelingen -
zaken en Grensbewaking resp , - gedurende de onder I, 
sub c g enoemde tijdvakken - met de aangewezen hoofd
ambtenaar van die Afdeling in verbinding te stellens 
indien: 

a . er naar hun oordeel twijfel bestaat of aan een 
vreemdeling de doorlating al dan niet behoort te 
worden geweigerd dan wel of aan een Nederlander ~ 
in afwijking van het bep~alde in art~ 6 van het Be
wakingsvoorschrift 1946 - toestemming tot uitrei s 
mag worden verleend; 

b m er naar hun oordeel op grond van bijzondere omstan
digheden aanleiding bestaat van de voorwaarden 
voor doorlating af te wijkenm 

IILReeds bij de aanvang der gesprekken moet worden opge
geven: benaming van het dienstonderdeel; naam s kwalit.ei t 
en telefoonnunm:er van de aanvrager , zomede op welkvan 

de hierna onder A., B.,C of D aangegeven onderwerpen 

het verzoek betrekking heeft . 
Ingeval telefonisch machtiging wordt verkregen tot ver
lenging van een visum , verlening van een visum vo or te
rugkeer of verlening van een visum aan de grens ,. dienen 
uiteraard de daarop betrekking hebbende gegevens zo spoe
dig mogelijk te worden toegezonden aan de Afdeling Vreem
delingenzaken en lirensbewaking smet gebruikmaking van een 
formulier als voorgeschreven in de Vreemdelingencircu -
laire no . 5 : resp. paragraaf 3 , 6 en 8. 
Voordat het telefonisch contact tot stand wordt gebr a cht 
dienen , om de telefoongesprekken zo kort mogelijk te hou
d en , tenminste de volgende gegevens te zijn opgenomen ,ten-

nde deze zonodig aanstonds aan de ambtenaren van de Af
deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking te kunnen 
verstrekken: 

A . Voor antecedentenonderzoek / nadere inlichtingen: 
1 . Naam en voornamen van de vreemdeling;(voor gehuwde 

vrouwen ook de meisjesnaam) 
2 . Geboorteplaats en -datum; 
3 . Nationaliteit;geldigheidsduur van het paspoort; 
4 . Beroep, 

B. Voor doorlating van een vreemdeling (c . q.visum.ve rl e
ning) aan de grens. 
1.Naam en voornamen van de vreemdeling ; ( voor gehuwde 

vrouwen ook de meisjesnaam) 
2 ~ Geboorteplaats en -datum; 
3 . Nationaliteit;geldigheidsduur van het paspoort of 

ander grensoverschrijdingsdocument; 
4 . Beroep ; 
5 . Bedrag a an geld dat de vreemdeling in ZlJn bezit 

heeft c.q . vermelding van andere bestaansmiddelen 
in Nederland; 

6. Reden van het verzoek om doorlating naar Nederland; 
7 . Vaste woonplaats in het buitenland; 
8 0 Zo mogelijk naam en adres van de in Nederland woon

achtige rèl11.tie; 
Bovendien voor doorlating van visumplichtige vreem
delingen: die niet in het bezit zijn van een geldig 
visum; 

9 c Eventueel in het paspoort voorkomende nog geldi
ge visa voor andere landen alsmede eerder verleen-

de visa voor Nederland; 



10. Waarom dringende noodzaak voor de reis bestaat; 
11, Of de vreemdeling in de onmogelijkheid heeft ver

keerd tijdig een visum aan te vragen bij een Ne
derlands Consulaat, 

C. Voor het verkrijgen van een machtiging tot verle -
ning van een visum voor terugkeer c.q~ visumver -
lenging: de gegevens vermeld op de bijlage 3iresp" 
1 van de Vreemdelingencirculaire nr .. 5,. 

D. Voor het verlenen van toestemming tot uitreis aan 
een Nederlander: 

1. Naam en voornamen van de betrokkene; ( voor ge-\ 
huwde vrouwen ook de meisjes~aam) 

20 Geboorteplaats en -datum; 
3. Aard en geldigheidsduur van de eventueel in zijn 

bezit zijnde reis-of identiteitspapieren; 
4e Beroep; 
5. Reisdoel, met vermelding of betrokkene in het 

bezit is van bescheiden,welke het opgegeven 
reisdoel kunnen staven; 

6. Woonplaats; 
7" Reden welke de betrokkene opgeeft voor het 

fei t 1 dat hij niet in het bezi,t is van een gel 
dig grensoverschrijdingsdocument. 

IV. De aanschrijving van mijn toenmalige Ambtsvoorgan
ger dd~ 12 december 1950, Afdeling Politie:Rijks
vreemdelingendienst" al No~322(Vreem~elingencir
culaire L) komt hiermede te vervallen. 

De Minister van Justitie , 
Namens de Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink" 




