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De geautomatiseerde opslag en verwerking van' gegevens bij de directie Vreemde- :

lingenzaken van mijn departe~ent is weer een' stap verder. Tot voor kort kon in
het geautomatiseerde bestend elleen worden nagegaan of van een bepaalde vreemde-
ling een dossier aanwezig was, welke ambtenaar een bepaalde zaak in behandeling'
had en of poststukken varen ontvangen. Thans worden nagenoeg alle door u aange-
leverde gegevens opgeslagen in een geautomatiseerde centrale gegevensbank.

.

De hiervoor 'genoemde geautomatiseerde gegev~nsbank vervult bij de uitvoering van
dit beleid een belangrijke rol. Het behulp hiervan kunnen diverse overzichten
worden vervaardigd die ondermeer inzicht geven in het vertrek van illegale,

, vreemdelingen uit ons land. Zo zal o.a. kunnen worden vastgesteld hoeveel vreem.
delingen er zijn verwijderd en hoeveel er nog moeten worden verwijderd alsmede
de redenen vaarom verwijdering (nog) niet plaatsvond. .

';
Bij een restrictief toelatingsbeleid zoals in ons land wordt gevoerd behoort een
consequent verwijderingsbeleid van vreemdelingen die niet (meer) beschikken over

een verbll.jfstite.l. IUjn beleid is er op gericht het vervijderingsbeleid te
,intensiveren. Aan'de Tweede Kamer der Staten-Generaal zend ik binnenkort een

notitie vaarin ik het beleid zoals mij dat voor ogen staat op dit terrein uit-
eenzet. '

De vreemdelingendiensten zullen dan ook vanaf heden, vaker dan tot nu toe het
geval is geweest, door een medewerker van de afdeling Toezicht Uitvoering van de
directie Vreemdelingenzaken worden benaderd om informatie te verstrekken over
individuele verwijderingen. Het is de bedoeling dat van alle vreemdelingen die
op enIg tijdstip voor verwijdering in aanmerking komen, vervolgens in het geau-
tomatiseerde systeem van de directie Vreemdelingenzaken worden gemuteerd of (en
vanneer) verwijdering plaatsvond dan wel waarom de verwijdering (nog) niet
plaats vond.
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Dit systee~ maakt het tevens mogelijk dat madewerkersvan de afdelingToezicht
Uitvoering aneller kunnen reageren op verzoeken om advies of aaaiatentie van de
vreemdelingendiensten. .

Ik verzoek u om medewerking om de door u te verstrekken informatie tijdig aan de

directie Vreemdelingenzaken van mijn departement te doen toekomen.
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