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V R E E M D E L I N G E N C I R C U L A I R E B. 

Bijlage 1. 

Na overleg tussen mijn ambtgenoot van Sociale Zaken en het Oos
tenrijkse "Bundesministerium fUr Soziale Ver-wal tung" is een rege -
ling tot stand gekomen, waarbij dit Oostenrijkse Ministerie zich b~ 
reid heeft verklaard, zijn medewerking te verlenen voor de komst 
naa_r ons land van een voorlopig beperkt aantal jeugdige Oostenrijk
se meisjes; deze zullen hier te lande,door tussenkomst van deaJ'.l-
beidsbureaux, als huishoudelijke hulpen worden geplaatst. 
· De gegevens (zoals personalia, foto's, getuigschriften, enz. ) 
betreffende de Oostenrijkse meisjes, die zich bereid hebben ver
klaard, een huishoudelijke betrekking in Nederland te aanvaarden 
zullen door het betrokken Oostenrijkse Ministerie worden toegezon
d.e aan het Gewestèlijk ,Arbeidsbureau te 's-Gravenhage, hetwelk zorg 
draagt voor doorzending- naar het bevoegde arbeidsbureau. Dit ar
beidsbureau vraagt vervolgens het oordeel van het hoofd van plaat
selijke poli tLt~, 

Het hoofd van plaatselijke politie wordt verzocht, aan de hand 
van een terzake ingesteld onderzoek, een schriftelijke verklaring 
toe te zenden aan het arbeidsbureau waaruit blijkt of zijnerzijds al 
dan niet bezwaar tegen het gedane verzoek om toelating bestaat. 

Het hoofd van plaatselijke politie dient een afschrift van de 
verklaring als vorenbedoeld onverwijld toe te zenden aan l1et hoofd 
van de Rijksvreemdelingendienst, waarbij bijzonder.lijk enige gegevens 
omtrent de reputatie van het gezin, waarin de tewerkstelling zal 
plaats vinden, waren te vermelden. 

In geval het hoofd van het Bureau Rijksvreemdelingendienst op 
grond van de ingekomen ambstberichten en in overleg met de Direc
teur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau tot toelating heeft besler
ten, zal door het hoofd van de Visadienst een machtiging tot vi
sun1verlening ten behoeve van het Oostenrijkse meisje worden gege-
ven; een afschrift van de machtiging zal aan het hoofd van plaat
selijke poli tie worden toegezonden, onder mededeling, dat na bin
nenkomst hier te lande het verblijf van de betrokken vreemdelinge 
per verbltjfsvergunning kan worden geregeld voor de duur der ver
leende arbeidsvergunning. 

De hoofden van plaatselijke poli tie worden verzocht in deze de 
nodige medewerking met spoed te willen verlenen. 

H.H. Procureurs-Generaal, 
fgd. Directeuren van Politie; 
H.H. Hoofden van plaatselijke politie. 

De Minister van Justitie, 

Th. R~J. Wij ers. 




