
Ministerie van Justitie

nirectie Vreemdelingenzaken

Opbergen achter Deel H-2 Vc (na de

aanschrijving van J december 1975)

nr. AJZ 3848/E-2454-A.378

's-Gravenhage, 31 juli 1981

Aan de heren hoofden van plaatselijke.

politie,
---------------------------------

in afschrift - ter kennisnemning -

aan de heren procureurs-generaal,

[gd. directeuren van politie

r--,
Onderwerp: automatisering administratie

directie Vreemdelingenzaken

Reeds in december 1975 (U zie het rondschrijven van 1 december 1975,

nr. 384H/E-24~4 TVG-A-301. betreffende verzamel in? van statistische

gegevens) werd aangekondigd dat - om een verantwoord beleid te kunn",n

voeren - de behoefte aan statistische informatie sterk was toegenomen.

Aan de hand van een eenmalige telling werd toen door het Centraal

Bureau voor de Statistiek een numeriek vreemdelingenbestand opgeholNd

dat sedertdien door het C.B.S. wordt bijgehouden en gemuteerd. In ver-

band daarmede werd het verzamelen van gegevens aan de hand van de z.g.

H-2-a en H-2-b-formulieren met ingang van I januari 1977 beëindigd. Het

ligt ook thans niet in het voornemen om binnen zeer afzienbare tijd een

bestand op te bouwen m.b.t. de in Nederland gevestigde vreemdelingen.

Voorlopig zal volstaan worden met de numerieke gegevens. van het C.B.S.

r- Wel is bij de directie Vreemdel1ngenzakEn van het ministerie van Justiti",

een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot automatisering van

de administratie van de directie en naar de mogelijkheden

tot het verkrijgen van statistische ger,evens dóor middel van

dit :>;eautomatiseerdesysteer.l=dit laRtste Mene in verhan<imet

duor de Tweede ~aMer o~ dit punt in~ediende !:Iuties.

Hiertoe heeft een voor dit onderzoek ingestelde stuurgroep

automatisering een programma van eisen opgesteld en heeft de leiding

van de directie Vreemdelingenzaken zich beraden op de vraag in hoeverre
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dit programma van eisen aanvulling zou behoeven m.b.t. gegevens die uit

een beleidsoogpunt van belang zouden kunnen zijn. Een en ander heeft

geresul teerd in een aantal wensen, die nader in de eerderbedoelde stuur-

groep zijn besproken en waarover in een later stadium overleg is ge-

weest met de parketten van de procureurs-generaal en een aantal hoofden

van plaatselijke politie. Het was helaas niet mogelijk deze ingewikkelde

materie met alle ruim 800 hoofden van plaatselijke politie te bespreken.

Rij de besprekingen' is wel duidelijk naar voren gekomen dat uit een oog-

punt van doelmatighied zoveel mogelijk moest worden voorkomen dat de

vreemdelingendiensten met meer werkzaamheden zouden worden belast en dat

voortgegaan zal moeten worden met het onderzoeken of ook de plaatselijke

vreeemdelingendiensten zelf nauwer bij deze automatisering betrokken

kunnen worden. In deze gedachtengang is daarom besloten het aanvankelijk

opgestelde programma van eisen in drie categorieën in te dele~ t.W.

A. gegevens die terstond ingevoerd dienen te worden;

B. g~gevens die t.Z.t. wel ingevoerd dienen te worden. Realisering hier-

van lijkt op korte termijn niet mogelijk;

C. gegevens waarvan invoering minder relevant voorkomt, doch waarvan de

mogelijkheid tot invoering in de toekomst nader dient te worden bezien.

Besloten is voorts ,om voorlopig te starten met de registratie van de

gegevens bedoeld in categorie A en later te bezien in hoeverre invoering

van de andere categorieën mogelijk is.

Voor het invoeren van de hierboven onder A bedoelde gegevens is het

wenselijk gebleken dat betreffende bepaalde categorieën vreemdelingen

meer gegevens verstrekt worden dan thans op het H-2-g-formulier het

geval is. O.a. is het van belang over gegevens te kunnen beschikken

m.b.t. de aantallen gevallen waarin vreemdelingen met een ander oogmerk

Nederland zijn binnengekomen dan zij voorwendden of opgaven, de z.g.

faux-touristes en de vreemdelingen die houder zijn van een vergunning

tot verblijf verleend onder een beperking die naar zijn aard een tijde-

lijk karakter draagt, maar langs een omweg trachten zich een plaats op

de arbeidsmarkt te verwerven of de duur van hun verblijf zodanig rekken

dat zij moeilijk verwijderbaar zijn (b.v. stage, studie, medische be-

handeling, familiebezoek voor langere duur etc.).

-
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Hieronder waren ook te rangschikken de vreemdelingen die verblijf

hebben gekregen voor een in beginsel onbeperkte duur binnen het kader

van het beleid, doch die in feite een doel nastreven waarvoor normaliter

geen verblijf zou worden toegestaan, bv. personen die voor huwelijk

c.q. voor het onderhouden van een relatie naar Nederland komen doch in

feite een plaats op de arbeidsmarkt willen verkrijgen. Uit een beleids-

oogpunt is het voorts van belang te beschikken over"een oVE'rzicht van

het aantal vreemdelingen aan wie ondanks illegale binnenkomst een ver-

blijfsvergunning werd verleend en de reden waarom dit is geschied. Om

.1.

dit te realiseren is een nieuw H-2-g-formulier ontworpen dat als model

H-2-g-nieuw bij deze circulaire wordt gevoegd.

Zoals in het rondschrijven van 16 december 1976, nr. AJZ-3848/E-2454

werd vermeld dienen na de afschaffing van de H-2-a- en de H-2-b-formu-

lieren een aantal andere mutaties betreffende misdragingen en wijziging

van nationaliteit te worden ingezonden. Ook dit blijft thans nog van

kracht. Vanwege de overzichtelijkheid zijn alle circulaires op dit

punt gebundeld in de bijlage 1 bij dit rondschrijven. In verband daar-

mede kunnen de volgende aanschrijvingen worden vernietigd:

I. d.d. 16 december 1976, nr. AJZ-3848/E-2454 BTU -309;

2. d.d. 26 juli 1977, nr. AJZ-3848/E-2454 - A-309a;

3. d.d. 31 maart 1980, nr. AJZ-3848/E-2454 - A-355;

4. d.d. 1 mei 1980, nr. AJZ-3848/E-2454 - A 357 en

5. d.d. 2 september 1980, nr. AJZ-3848/E-2454 - A-364.

~t het gebruik maken van het nieuwe H-2-g-formulier wordt begonnen op

1 oktober 1981. Ook deze formulieren zullen van Rijkswege worden ver-

strekt. Een aantal formulieren wordt separaat toegezonden. Nieuwe

formulieren kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangevraagd bij

de directie Vreemdelingenzaken. Ze zijn vervaardigd van zelf-copiërend

papier en worden in sets van drie formulieren uitgegeven (twee volledi-

ge en één verkort formulier). De invulling geschiedt per dag' en per

vreemdeling in de volgende gevallen, waarin door het hoofd van plaatse-

lijke politie zelfstandig:

- een vergunning wordt afgegeven of ingetrokken;

- de beperking wordt gewijzigd;

- een vergunning of de verlenging daarvan wordt geweigerd.
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Toezending aan de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van

Justitie ~eschiedt eveneens per dag.

De toezending van cen exemplaar a"n de bevoegde Procureur-Gener"" I,

fgd. directeur van politie kan van I ok,ober 1981 af achterwege

blijven. Indien nodig zullen rlegegeven" van departementswege aan ge-

noemde fnnctionarissen worden verstrekt.

Het korte exempla"r is bestemd voor de afdeling bevolking. Toezending

kan geschieden indien di t gewenst wordt. Uit het onderzoek is nl. ge-

bleken d"t dit zeer facultatief geschiedt en dat op dit punt ook andere

wegen worden bewandeld om de afdeling bevolking in te lichten van de

aanwezigheid van een vreemdeling. Het tweede volledige exemplaar is

bestemd voor de administratie van het hoofd van plaatselijke politie.

In tegenstelling tot de oude procedure behoeft van I oktober 1981

af door het hoofd van plaatselijke politie alleen opgave te worden ge-

daan van zelfslandig door hem afgegeven c.q. geweigerde vergunningen,

c.q. zelfstandig door hem ingetrokken vergunningen. geweigerde ver-

lenging of wijziging van de beperking. Alle door de Staatssecretaris

genomen beslissingen - al dan niet op voorstel van het hoofd van plaatse-

lijke politie (waaronder ook begrepen de bijzondere aanwijzingen) vallen

buiten deze opgave. De statistische gegevens betreffende deze zaken worden

rechtstreeks uit de computer verkregen. Over deze zaken behoeft dus

geen bericht meer aan het ministerie te worden gezonden.

Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen dat de geautomatiseerde registra-

tie eerst dan betrouwbaar is als alle benodigde gegevens daarin kunnen

worden verwerkt. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op alle hoofden

van plaatselijke politie om de H-2-g-forulieren tijdig (d.w.z. dagelijks).

regelmatig en volledig ingevuld toe te zenden aan de directie Vreemde-

lingenzaken van het ministerie van Justitie. Als bijlage 2 bij dit

rondschrijven is bijgevoegd een handleiding voor het invullen van de

nielNe H-2-g-formulieren.

Negatieve opgaven

Is in een bepaalde maand door een vreemdelingendienst niets te melden

geweest dan sluurt deze gemeente op de laatste dag van die afgelopen

maand een H-2-g-formulier met vermlding van de gemeente. datum van

verzending en in de rubriek opmerkingen: maand 198. negatief.

"

, ,.
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Indien er vragen zijn kan telefonisch contact worden opgenomen met

het ministerie van Justitie, t.w. met de heren:

Th.H.A. Booms directie Vreemdelingenzaken tel. 070 - 70.70.45

A.J. Weeber directie Vreemdelingenzaken tel. 070 - 70.66.49

W.P. Ofwegen afdeling Automatisering tel. 070 - 70.69.79

of een medewerker van de afdeling Beleidsvoorbereiding en Toezicht

Uitvoering (B.T.U.) van de directie Vreemdelingenzaken.

~
De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

Het hoofd van de directie.

Vreemdelingenzaken,

Mr. H.C. Fraaij

~



Ministerie van Justitie

Bijl~

bij de drcuillire VII" ~l juli

1981 nr. AJZ 3848/E-2454 - A~17R.

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ-3848/E-2454

betreffende IIutnm"ti.er;"~

administratie directie

Vreemdelingenzaken

Misdragingen

I. Opgave dient te geschieden van misdragingen die niet leidden tot

r--
een voorstel tot het treffen van maatregelen. Volstaan kan wf'rden

met een kort briefje, vermeldende personalia, nationaliteit en feit.

Zolang nog oude H-2-b-formulieren voorradig zijn, kunnen deze hier-

voor worden gebruikt. Indien gewenst kan ook gebruik gemaak t worden

van het formulier H-2-g-nieuw; het feit kan worden vermeld in de

rubriek "opmerkingen".

11. Veranderingen van nationaliteit

Opgave dient te worden gedaan van de volgende veranderingen van

nationaliteit. Deze mutaties kunnen nl. door het Centraal Bllrellll

voor de Statistiek niet op ,anderewijze worden verkregen.

a. wijziging van de ene vreemde nationaliteit in een andere;

bv. een Spaanse vrouw verkrijgt door huwelijk met een hier te

lande wonende Italiaan de Italiaanse nationaliteit of een

vreemdeling die als Marokkaan stond geregistreerd blijkt hij

nader onderzoek de Tunesische nationaliteit te bezitten;

b..het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door een minder-

jarige tengevolge van adoptie;

c. het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door een minder-f""""'\

jarig kind van een vreemdelinge, dat door een Nederlander wordt

erkend;

d. J!.evallen waarin iemand als vreemdeling stond geregistreerd doch

waarin bij nader nnderzoek blijkt dat betrokkene de Nederlllndse

nationaliteit bezit c.q. deze nooit verloren heeft; bv. kinderen

van ex-Nederlanders t.a.v. wie naderhand blijkt dat zij niet

waren begrepen in de naturalisatie van de ouders; een stlilltlnze

vreemdeling bleek het Nederlanderschap niet te hebben verloren



door het zonder verlof in vreemde staats- of krijgsdienst te

treden, aangezien van ueze omstandigheid geen sprake was;

e. v~rlies van de Nederlandse nationaliteit door een minderjarige

die na het huwelijk van de Nederlandse moeder met een vreemde-

ling door deze wordt erkend en daardoor een vreemde nationali-

teit deelachtig wordt;

f. het deelachtig worden van een vreemde nationaliteit van een

Nederlandse vrouw die voor haar huwelijk met een Nederlander,

een vreemde nationaliteit bezat, na het ontbinden van het huwe-

lijk met een Nederlander;

g. gevallen waarin een vreemdeling van Surinaamse nationaliteit

anders dan door naturalisatie of optie het Nederlanderschap

verkrijgt of met betrekking tot personen die als Surinamer te

boek staan en van wie later blijkt dat zij de Surinaamse natio-

naliteit bezitten of hebben verkregen en

h. het verlies van de Nederlandse nationali tei t door het zonder ver-

lof in vreemde staats- of krijgsdienst te treden.

Opgemerkt zij dat bovenstaande gevallen zich slechts in beperkte mate

zullen voordoen. Indien twijfel bestaat of terzake een mutatie moet

worden ingediend kan hieromtrent schriftelijk of telefonisch de ziens-

wijze van het ministerie van Justitie (directie Vreemdelingenzaken)

worden gevraagd. Het betreft hier dus veranderingen van nationaliteit

voor zover deze niet betrekking hebben op naturalisatie bij of

krachtens de wet.

In de gevallen a tlm h dient ~en opgave te worden gedaan aan de

directie Vreemdelingenzaken. Dit kan naar keuze geschieden op het

nieUwe H-2-g-formulier of - zolang de voorraad strekt - op de oude

H-2-b-formulieren. Wordt gebruik gemaakt van het formulier H-2-g-nieuw

dan kan volstaan worden mel invulling van de rubrieken "Vreemdelingen-

dienst" tot en met "nationaliteit"; in de rubriek "opmerkingen" wordt

dan vermeld: nationaliteit veranderd in .. ; in de rubriek

"hationaliteit" wordt dus de oude nationaliteit vermeld; bij opmerkingen

de nieuwe nationaliteit.

~

'--

~
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Aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek over meer gegevens

wenst te beschikken dan vermeld op de H-2-g-formulieren of de H-2-b-

formulieren, dienen deze meldingen als een indicatie te worden be-

schouwd. Daarom zal van de zijde van de directie Vreemdelingenzaken

hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk contact met de muterende

vreemdelingendienst opgenomen worden voor het verkrijgen van de als-

nog benodigde aanvullende gegevens.

aldus opnieuw vastgesteld

op 31 juli 1981

De Staatssecretaris van Justitie

namens de Staatssecretaris,

Het hoofd van de directie

Vreemdelingenzaken

mr. H.C. Fraaij



MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingen~aken

nr AJZ ~848/E 2454

Behoort bij bijlage 1 bij de circulaire

van ~l juli 1981 ,nr AJZ ~848/E 2454-A ~78

betreffende automatis~ring administratie

directie Vreemdelingenzaken

Rectificatie

~
Op blz.2 van bijlage 1 bij de circulaire van ~l juli

1981, nr AJZ ~848/E 2454 - A ~78 is in het gestelde onder ~

een fout geslopen. Dit punt .oet n.l. luidens

~ gevallen waarin een vreemdeling van Surinaamee nationali-

teit anders dan door naturalisatie of optie het Nederlan-

derschap verkrijgt of met betrekking tot personen die als

Nederlander te boek staan en van wie later blijkt dat zij

de Surinaamse nationaliteit bezitten of hebben verkregèn en

Verzoeke deze fout met de pen te wijzigen.

Directie Vreemdelingenzaken

~
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Registra tieformuher Vreemdelingen

r)

Directie Vreemdelingenzaken

1 - Algemenegegevens

Vreemdelingendienst

Achternaam
] ~atu~

Geboortedatum

Volgnummer

Geboorteplaats

Voorvoegsels Nationaliteit

Voornamen Adres (in Nederland)

Postcode en woonplaats (in Nederland)

model H-2-g (nw)

Dossiernummer

!'

I1
il

1

I:

Geslacht

0 m 0 v

~
.

-' 2 - Grensoverschrijdingsdocument(aankruisen wat van toepassing is en

J' tevens het betreffende documentnummer invullen)

0

0

1 Nationaal paspoort

2 Vreemdelingenpaspoort

3 Viuchtelingenpaspoort

0

0

4 Identiteitskaart

5 Ander document (omschrijven)

0

'il
3- Soortvergunning(aankruisen wat van toepassing is)

0 1 vergunning tot vestiging 5 vergunning tot V€rblijf met
ontheffing MVV

8 wijziging beperking vergunning
tot verblijf

9 vergunning tot verblijf na huwelijk D -l?.intrekking-vergunning-tot verblijf

0 11 weigering verlengingvergunning
tot verblijf

0 0

0 2~vergunning tot vestiging na 10,
2e lid Vw

6 vergunning tot verblijf na toerist B0

0

0

3 vergunning 10,2e lid Vw

4 vergunning tot verblijf

0 7 vergunning tot verblijf na 10,
2e lid Vw

0 10 vergunning tot verblijf na relatie 0 13 verblijfskaart onderdaan
EEG-land

4 - Redenvoorverl~ningvergunningtotverblijf(aankruisen wat van toepassing is)

0

0

1 arbeid in loondienst

2 zelfstandig beroep of bedrijf

3 familiebezoek

4 studie of opleiding

5 gezinshereniging

6 verblijf bij partner

0

0

0

0

('-

0

0

7 medische behandeling

8 overige (omschrijven)

5- Reden voor weigering of intrekking (aankruisen wat van toepassing is)

0 7 verstrekken van onjuiste
gegevens

0 8 overige (omschrijven)

6 - Opmerkingen

7- Datumbeslissing Verwerkingsdatum (niet invullen)

Staatsuitgeverij @ 1981 Nadruk verboden C 0, 110119LC 3/250n81 Farm. 100 02

j

0 1 onvoldoende middelen van 0 3 niet voldoen aan eisen gezins- 0 5 illegaal verblijf
bestaan hereniging

0 2 gevaar/inbreuk openbare orde 0 4 niet voldoen aan eisen familie- 0 6 niet meer voldoen aan de
hereniging beperking
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Behoort bij de circulaire van

nr. AJZ 3848/E-2454-A-378

31 juli 1981

Handleidingvoor het irlVullen van het.,:"gistratieformuliervreemdelingen (model H-2-g-nieuw)

Rub t:ieken

Al.s.emeen - datum van ingang I oktober 1981

- formulieren worden van Rijksw~~e verstrekt (verkrijgbaar bij directie Vreemdelingenzaken)

sets in drievoud: I exemplaar voor directie Vreemdelingenzaken

I exemplaar voor administratie hoofd van plaatselijke politie

\ exemplaar (verkort) voor afdeling bevolking (facultatief-nI. indien gewenst)

;. geen toezending meer van kopie aan Procureur-Generaal, fgd. directeur

- inzenden op de dag van de beslissing

- betreffende: - elke vreemdeling op wie zulk een besliss.ing betrekking heeft (man en vrDUW is 2 form.)

(man, vrouwen 2 kinderen, die zelf vergunning krijgen: 4 formulieren)

van politie

(kinderen die in vergunning zijn begrepen: geen formulieren)

- elke beslissing betreffende verlening, intrekking, weigering verlenging, wijziging

beperking die door hoofd plaatselijke politie zelfstandig werd genomen

- formulieren kunnen ook worden ~ebruikt voor:

meldingen misdragingen die niet leidden tot voorstellen tot treffen maatregelen;

en voor veranderin~en van nationaliteit die niet op andere wijze worden verkregen

-geen opgaven omtrent verlenging (bij lage I circulaire)

Vreemdelingendienst te - naam van de gemeente die de opgave inzendt

datum - datum van verzending (zo enigszins mogelijk de datum van de beslissing, maar in ieder geval

zo min mogelijk tussenruimte)

vol.s.nummer - elk jaar wordt met nummer \ begonnen en wordt doorgenummerd tot aan het einde van het jaar.

V"or wat 198\ betreft kan doorgegaan worden met de nummering van de H-2-g-formulieren (oude

model). Het verdient ..ellichtaanbeveling op de vreemdelingenregistratiekaart bïj

!.ekeningomtrent de mutatie (verlening,.intrekking, wijziging beperking etc.) dit

te vermelden in vakje 18.

de aan-

vo 1 gnu;;me r

dossiernummer indien aanwezig: het nummer van het dossier dat wordt gehanteerd bij de plaatselijke

vreemdelingendienst

achternaam - zie ook rubriek voorvoegsels

lies lach t - doorhalen hetgeen niet van toepassing is

voorvoegse ls - onder deze rubriek worden de letters en woorden opgenomen die niet met een ander deel

van de achternaam tot één woord zijn verbonden of de gehele geslachtsnaam vormen.

Wel dus: van, van den, des, dos van de achternamen: Van Zeil, Van den Berg, Des Celles,

dos Santos,

maar niet: van de achternamen: Vandenberg, Dossantos, Uitdenbroek etc.

Uit de handleiding bevolkingsboekhouding volgen hier de meest voorkomende voorvoegsels.

De schrijfwijze in het paspoort of op de geboorteacte zal veelal uitwijzen of er sprake is

van een voorvoegsel of van ~en onderdeel van de geslachtsnaam. Bij Chinese namen de volg-

orde in het paspoort aanhouden, bv. Pan Chen-Hang.

Bij Arabische namen eveneens de volgorde uit het paspoort aanhouden en de gehele naam

plaatsen onder de rubriek "achternaam", bv. B"n Mohamed ben Youssouf ben Saddar.

voorvoegsels: a, aan, aan de, aan den, aan der, aan het, aan t, af, al, am, am de, auf,

auf dem, auf der, auf ter, aus, aus dem, aus den, aus der, aus m, bin,

boven d, blj blj de, blj den, bij het, bij t,

d, da, dal, dalla, das, de, de die, de die le, de 1, de la, de las, de le, de,

van der, deca, degli, dei del, della, den, den, des, di, die le, do, don,

dos, du, el, het, i, im, in, ln de, in den, in der, in het, in t,

1, la, las, le, les, 10, los, of, onder, onder de, onder den, onder het,

onder t, op, opde, op den, op der, op gen, op het, op t, op ten, over, over de,

over den, over het, over t, s, t, te, ten, ter, tho, thoe, thor, to, toe,

tot, uit, uit de, uit den, uit het, uit t, uit te de, uit ten, unter, uijt,

uijt de, uijt den, uijt.te de, uijt ten, van van de, van de 1, van den,

~

van der, van gen, van het, van la, van t, van ter, van van de, ver, vam, von,

van dem, van den, van der, van t, voor, v~de, voor den, voor in t, var,

./ var der, zu, zum, zur.-
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handleiding i~vu11en model H~-~-nieuw b 1z. 2

voornamen 1- alle voornamen voluit (zie ook bij voorvoegsels)
I

"eboortedatum'" :- volstaan kan worden met alleen cijfers, bv. 1-1-1950

.e.eboorteplaats :- behoeft geen nadere toelichting

nationaliteit ,- volstaan kan worden met een korte aanduiding zoals bv. Turk, Pool, Belg etc. voor zover deze

niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Zo zal bij Duits vermeld dienen te worden DDR of BRD

en bij Chinees of deze afkomstig is uit de Volksrepubliek, Singapore, Hongkong etc. 'I

adres in ~ederland ,- het adres waar de betrokkene zich in de gemeente zal gaan vestigen. Betreft het een mutatie

betreffende een vreemdelingdie reeds aan de afdelingbevolkinggemeldis dan kan het woord

"adres"worden doorgehaald. Overigens wordt verwezen naar het geen omtrent informatievan de

afdeling bevolking staat vermeld in de circulaire. 11

J

grensoverschrijdings-

documen t

,- in het betreffende vakje aankruisen hetgeen van toepassing is en daarachter het nummer van

het document opnemen. Is vakje 5 van toepassing dan omschrijven over we Ik document de

vreemdelin~ beschikt.

aankruisen
bij verleni~

reden verlenin~

verlenging

bij weigering en intrekkingbecreft

aankruisen reden

I. vergunning tot vestigin~,

2. vergunning tot ves ti ging;

na 10, 2e lid Vwo '

3. vergunning10, 2e lid Vwl
4. vergunning tot verblijf

5. vergunning tot verblijf,

rub. I rub. J ja

rub. 2

rub. 3

rub. 4 rub. 4 ja

met ontheffing MVV I) rub. 5

6. vergunning tot verblijf!
na. toeris t -' 2) rub. 6

7. vergunning tot verblijf i
na 10, 2e lid 'iw I rub. 7

8. wijziging beperking!
vergunning tot verblijf 3) rub. 8

9. vergunning tot verblijf!
na huwelijk 4) rub. 9

10. vergunning tot verblijf i
na relatie 5) rub. 10

rub. 8 ja

11. weigering v rlenging !

vergunning tot verblijf 6)

12. intrekking vergunning
tot verblijf

13. verblijfskaart onder-
daan E.E.G-land

rub. 11 rub. I1 ja

rub. 12 ja

rub. 13 ja

opmerkingen:
deze rubriek is bestemd voor nadere inlichtingen, opgave misdragingen en veranderingen

nationaliteit en aan te tekenen dat j n een bepaalde maand geen opgaven behoeven te worden gedaan.

datum bes lissinE.: behoeft geen andere aanduiding datum verwerking:
is bestemdvoor databank

voetnoten:

I) over deze categoreihandeltde circulaire
van 31 juli 1981 nr AJZ 1334/E-633-A-375

2) het betreft hier niet-mvv-plichtige vreemde-

lingendie als toerist zijn binnengekomenen
na het verstrijkenvan de vrije termijn in het
bezit van een vergunning tot verblijf zijn
gesteld.

3) het betreft hiervreemdelingendie houderzijn

van een vtv, verleend onder een beperking die naar zijn aard een

tijdelijk karakter draagt (stage, studie, medische behandeling,
familiebezoek voor langere duur)

4) en 5) betreft vtv na verbreking huwelijk/relatie na 3 jaar

6) verlengingen van vtv behoeven niet te worden gemeld; wel de
weigerin~en van de verlenging.----

. - .1
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ja

ja

ja

ja

ja

ja (5/6)

ja (6)


