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lofdardeling Vreemdelingenzaken 
1 Grcnsbe"•aking 

r, AJZ 1334/E-633-A-302-a 

atreft: wijziging vree~delingen
voorscl::riften 

~:.jlagen: 4 

's-Gravenhage, 24 maart 1976. 

Aan de heren Procureurs-Generaal, 
fgd, Directeuren van Politiel 

de heren hoo:den van plaatselijke 
politie; 

rle heer Coc::nanclant der Koninklijr.e 
Narechaussee; 

het }IiniRterie van FinanciHn 
(Afdeling Douane); 

de heer Chef Hivierpolitie te 
Rotterdam, 

Ik doe u hierb~j toekomen• 

) 
/ 

a, de 2Be wijziginG van het Voorschrift Vr~e~delingcn en 

b, een circulaire ~.d. heden, met twee bijlAgen, betreffencle 

bepalingen in verband met de overgangnregeling en enkele 

c.n2erc onclerwerJ=env 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

Het Hoofd van de lloofdafcleling 
Vreemdelinccnzaken en GrensbewakinB", 

Fraaij 



-) 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

nr, AJZ 1334/E-633-A-305 

VOORSCHRIFT VREEMJJELINGEN 

28e wijziging 

De Staatssecretaris van Justitie, 

In overeenstemming, voor zover nodig, met de ~linister van J3ui ten

land se Zaken, de Minister van Defensie en de Staatssecretaria van 

Financi~n, belast met fiscale zaken, 

Gelet op de. Vreemdelingenwet (Stb, 1965, 40) en het Vreemdelingen

besluit (Stb, 1966, 387); 

BES WIT: 

Artikel 1 

Het Voorschrift Vreemdelingen (Stort, 1966, 188) wordt gewijzigd 

als volgt: 

A, 

B, 

In a:::-tikel 47, tweede lid, onder .!:!:• wordt in plaats van 

"artikel 20, tweede lid, onder .!.!::1." gelezen: artikel 20, 

derde lid, onder a-f en .h ; 

In adikel 48, eerste lid, onder .!:!:• wordt in plaats van 

"artikel 20 9 tweede lid, onder .§; en onder d-f" gelezen: 

artikel 20, derde lid, onder .§;9 d-f en .h• 

Arti.ke) 2 

Deze be~chikkine treedt in werking op 1 april 1976. 

1 s-Gravenhage, 24 maart 1976, 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 



terie van Justitie 's-Gravenhage, 2 4 mao.rt 1976 

afdeling Vreemdelingenzaken 
.·ensbewaking 

Aan de heren Procureurs-Generaal 
fgd.Directeuren van politie 

JZ 1334/E-633-A-302-b 

de heren hoofden van plaatselijke politie 

de heer Commandant der Koninklijke Mare
chaussee; 

.agen:2 het Ministerie van Financiën 
(Afdeling Douane) 

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterd~~ 

Ten vervolge op mijn circulaire van 17 februari 1976, no. dezee, 

inzake "wijziging vreemdelingenvoorschriften" deel ik u nog het 

volgende mede, 

A. Overe;angeregelinE 

Deze regeling h6aft batrekking op de zaken, die thans bij de Hoofd~ 

afdeling Vreemdelingenzaken en Grenebewa~ing in behandeling zijn, 

maar waarin hat hoofd var.1 plaatselijke politie met ingang van 

1 april a.s. de bevoegdheid heeft deze zal fata.-:ldig af te doen~ 

Te onder~cheiden zijn de volgende categorieën: 

1. zaken waarin het hoofd van plaatselijke poli tie nog niet om 

:inlichtingen is gevra.a.gd; 

2. zaken waarin het hoofd van plaatselijke politie reeds om 

inlichtingen en advies ia gevraagd, maar waarop nog geen ant

woord is ontvangen; 

3. zaken waarin da aan het hoofd van plaatselijke poli tie g(nrraag

de inlichtingen en het advies is ontvangen, maar een beslissing 

op het verzoek nog niet ia genomen. 

De zaken hierboven aanged1üd onder 1 en g_ dienen door het desbetref 

fenda hoofd van plaatselijke politie met inachtneming'" an het be

paalde in de circulaire van 17 februari 1976 te worden afgehandeld, 

De onder 1:. bedoelde verzoeken zullen in verband daarmee aan het 

bedoelde hoofd van plaatsel:!.jke poli tie worden toegazonden door 

middel van een stencil, 1o1a.arvan een model ~ter informatie- bij 

deze circulaire ia gevoegd. 

In geval van inzending van een formulier G 13, C 14 of C 19 dient 

daarop a.an de rechter bovenzijde het nummer te worden vermeld 

waaronder het stuk door de Hoofdafdeling werd toegezonden. 

Voor wat betreft de zaken aangeduid onder 2. zal het hoofd van 

plaatselijke politie in elk afzonderlijk geval over de wijze van 

afdoening worden ingelicht. 



B, Surinamers 

In de onderscheidene opvangoentra verblijft een niet onaanzienlijk 

aantal personen afkomstig uit Suriname. Zij bezitten naar mag 

worden aangenomen voor het merendeel (nog) de Nederlandse natio

naliteit. De overigen bezitten de Surinaamse of een andere natio

naliteit. 

Eerlang zal aan deze personen, voor zover zij althans niet terug

keren naar Suriname, normale huisvesting worden verschaft. De ge

meente waarin betrokkenen alsdan gaan wonen zal :i,n veel gevallen 

een andere zijn dan die waarin tijdelijk varblijf in een opvang

centrum wordt genoten. 

In verband tr,et het vorenstaande zullen -ook en vooral om admini

atrz>tievé redenen- ver;;;oektn Olll ge:<:in;;heranig.ing m,;t de 

hier bedoelàe personen, ongeacht of de bevoegdheid om het vèrzoek 

te behandeler. het hoofd van plaatselijke politie toekomt, ook nà 

1 april a..s, voorshands door mij e4,jt'fi·Hl. ;a.fg<}hands:!.j. 

c. ~ping tot vestiging 

Van het verlenen van sen vergunning tot vestiging dient aan de 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking kennis te worden 

gegeven door middel van net inzenden van een mutatieformulier 

model H 2-b. Naast de bekende gegevens dient in de rechterboven

hoek van dit formulier te worden vermeld: AM-A 302. 

D. Nederlandse diolomatieke en cone~laire vertegenwoordigers in het 
buit~ 

:Bij deze circul.9.ire ie gevoegd een lijst waarop voorkomen namen 

van de landP~ en de daarin gelegen plaatsen waar een Nederlandse 

diplo~setieke en/ of consulaire vertegenwoordiging is gevestigd. 

Voor we.t. b<iltreft de adressering aan te brengen op de formulieren 

C 13, C 14., e::; C 19 kan ·•orden voletaan met aanduiding van de des

bet:efiff>müe lfeder.landae vertegenwoordiging en de plaats van vesti

ging (bv. "Aan de .Ambassade der Nederlanden te ••••••• ,, •• "of 

"Aan de Cone~l(-Generaal) der Nederlanden te) .. ••• .") 
/1 

De Staatssecretaris v~ustitie, 
Namens de Staatsseo'retaris, 

Het Roofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 

Fra.aij, 



11jst van Nild&rlandse diplomatieka Gil conaulaire ve:ct,,g;;nwoordigingen in het 
bui tenl8lld, b~voegd tot het afgaven van visa en het verlanen van maohtiginge 
tot voorlopig verblijf, 

a = ambassade 
c iiG consulaat(-generaal) 

.2. ·.!t 
~ ~ 8. !:!E.d ~ .. 
&fghanistan Ka.bosl 0 Duitsland 'Bonn a. 
Ugerije Algiers a (:sondsrefu- Berlijn (w) 0 

bliek Duaaeldorr 0 
Am~rU:a (Ver. Washington a Frankfurt c 
f;tatan Yan) ChiCil-,'fC 0 Hamburg c 

Rouston, München c 
Texas 0 Ecuador Quito Los Angsles c a 

New York 0 Egypte Ka.iro a. 
San Francisoo c E·thiopili Addis Abeba a 

.Argentinië ]uenos Aires a Filippijnee 
Au1.1tralUi Canberra a Republiek Manilla a. 

Melbourn& c Finland Helsinki Perth c a. 
Sydney c Frankrijk Parijs a 

Bangladesh Dacca a Ghana .A.ocra a 
België Brussel a Griekenland Athene a 

Antwerpen c Groot Brittannië Londen a 
Birma Rangoon c en Noord-Ierland 

Bolivia La Paz c Guatemala Gua';emala a 
Brazilië Brasilia a Hongarije Boedapest a. 

Ri<' da Hongkong Hongkong Janeiro 0 
0 

Ss.o Ps.ulo c Ierland Dublin a 
Bulgarije Sofia 

"" India Ne'li Delhi a 
Canada Ottawa 8. 

Bocbey 0 

Edmonton c Indonesië Jakarta a 
Montres.l c Irak :Ba.gdad 'l'oronto 0 

a 
'lfancouver c Iran Teheran a 

Chili Santiago de Ierael Jeru'llalem a 
Chile a Italië Ram a a 

China{Volkwrepu- P~king B. Milun c 
bliek) Ivoorkust A bidjan a 

Colombia llogota a Jamaica K.î..n.geton a 
Coeta Rioa San José a Japan Tokio a 
Cuba Havanna a Joegoslavië Belgrado a 
Denemarken Kopenhagen a Kameroen Yaoundé a 
Duitse Demoora- Berlijn {0) a Kenya Nairobi tische Repu- a 

bliek Koeweit Koevalt a 



.2. 
!!!!1!. a 1sL Plaats 

,g 
s 

Seoul a Tunesië Tunis 11 

Beiroet a Turkije Ank&ra s 
Monrovia a Istanboel c 

Tripoli a Uruguay Montevideo B 

Luxemburg a Venezuela Caracas 

Vietnam Hanoi 

Korea 

Libanon 

Liberia 

Libië 

Luxemburg 

Maleisië Koeala 
Leempoer a (Ambassade te Peking; 

Marokko 

Mexico 

Nederlandse An
tillen 

Rabat a 

Mexico a 

Willamstad 
Gouverneur 

Nieuw Zeeland Wellington a 

Nigeria 

Noorwegen 

Oostenrijk 

Pakistan 

Peru 

Polen 

Portugal 

Roemenië 

Rusland 

Saoedi-Arabië 

Senegal 

Singapore 

Soedan 

Spanje 

Sri La.nka 

Suriname 

Lagos 

Oslo 

Wenen 

Islamabad 
Karach i 

Lima 

Warschau 

Lissabon 

Boekarest 

Moskou 

Djedda 

Dakar 

Singapore 

Khartoem 

Z.!adrid 

a 

a 
a 

a 
0 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
a 

a 
Barcelona c 

Colombo 

Paramaribo 

c 

a. 

Syrische Arabische Damascus a 
Republiek 

·Tanzania 

Thailand 

Trinidad 

Dar Es Salaa.m a 

:Bangkok 

Port of Spain a 

Tsjaohoslowakije Praag a 

Za! re Kinshasa 

Za.mbia Lusaka 

Zuid-Afrika Pretoria 
(Republiek van-)Johanneeburg 

Ka.apsta.d 

Zweden Stockholm 

Zwitserland Bern 
Genève 
·Zürich 

In gevallen, dat het land van herkomst niet op deze 
lijst is vermeld, kunt u zich wenden tot de Visadienst. 

.. 



-
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Hoofdafdeling Vreemdalingonzaken 
en Grensbewaking 

nr .. 

Betreft de vreemdeling: 

·geboren op: 

.Aan d® heer hoofd van plaatselijke polit 

te 

In v~rband met het gestelde in punt A, onder 1 en z, 
het :r:·ond1Lchrj,jo<J'\3n Va."l 24 maart 1976, nr* AJZ 1334/E,· 

i 

A. 302-b, betreffende del~gatie van bevoegdheden aar! 

hoofden ~HUl plaatsel:ljke poH.tie, doe ik u hierblj ' 

behandeling to0komon een aa.nvr~tge van. bovengeno~md· • 

vreemdt>Jl.:tng üm e~n machtiging tot voorlopig "l'lerb 

vergun:Ging tot verblijf~ 

Ik moge u verzoeken op de toe te zanden formulierec 

:1-14 of C-19 a.?..n de rechte::r-bovenzijdEr het numm,g:r; v, 

deze brie;!' tf~ ~?;•illon vc;r1neld~n ... 

De Sta.a.tttmeoretar:ls van Justit~ 
l~UnJenn de Staatssecretaria ~ 

Ht1t Roof(! van de Hc.ofdafdeli.ng 
Vreemdelingenzaken en Grensbawak 

voo:r dez;a 11 




