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gegevens
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Zoals u is bericht bij circulaire van 29 oktober 1987 (TBV 11), is

het registratie-formulier D 54 komen te vervallen en -dient dmtrent

de afgifte van verblijfsdocumenten een formulier te worden opge-

steld, als aangegeven in bijlage 2 van bovengenoemde circulaire.

liet formulier als weergegeven in bijlage 1 van bedoelde circulaire

dient voor de interne administratie van de vreemdelingendienst.
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Voor het verzamelen van statistische gegevens omtrent beslissingen
inzake de vergunning tot verblijf en de vergunning tot vestiging,

'welke zelfstandig zijn genomen dan wel na een bijzondere aanwij-

zing van het ministerie, kan worden volstaan met de periodieke

toezending aan de directie Vreemdelingenzaken, Bureau Statistiek,

van een kwartaaloverzicht dat is opgesteld overeenkomstig de

bijlage bij deze circulaire. Een dergelijk overzicht dient met

ingang van 1 januari 1988 te worden toegezonden, ook indien het

aantal beslissingen nul bedraagt.
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Tenslotte verdient het-aandacht dat de opgave van bepaalde wijzi-
gingen in de persoonsgegevens van vreemdelingen aan de directie

Vreemdelingenzaken, welke voorheen middels het formulier D 54

plaats vond. met enige aanpassing dient te worden voortgezet.
In geval van verandering van nationaliteit - waaronder naturali-

satie -, naamswijziging, overlijden of vertrek naar het buitenland
van vreemdelingen, van wie bij de directie Vreemdelingenzaken een

dossier is aangelegd, dient dit schriftelijk te worden bericht aan

de directie ter attentie van het Alsec-sectlehoofd DGPV.

liet \gestelde in de Vreemdel1ngencirculaire 1982, deel A 9 en deel
D, zal met het bovenstaande in overeenstemming worden gebracht.
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De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
de directeur-generaal
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