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Onderwerp: vereenvoudiging 
vreemdelingenadministratie. 

Ban de heren Hoofden van plaatselijke politie 

(in afschrift aan de heren Procureurs- 
Generaal, fgd. Directeuren van politie) 

Zoals u bekend is, brengt de uitvoering van de vreemde- 
lingenvoorschriften het verrichten van een aanzienlijk aantal 
aFLninistratieve handelingen met zich mede. Het toenemend aan- 
tal vreemdelingen dat toelating en verblijf hier te lande 
verzoekt, leidt tot een steeds omvangrijker wordende papier- 
stroom. 

Bij mijn departement zijn momenteel maatregelen in studie 
eie erop gericht zijn, bij àe administratieve verwerking van 
gegevens, betrekking hebbende op het vreemdelingenbestand, 
tot een meer efficiënte werkwijze te komen. Het ligt in de 
bed2eling over te gaan tot mechanische verwerking van de be- 
doelde gegevens. Een geheel andere opzet van de vreemdclingen- 
administratie - zowel in uw gemeente als ten departemente - 
zal hiervan op den duur het gevolg zijn. Mede in verband met 
de ingrijpende technische voorzieningen die moeten worden 
getroffen, laat het zich echter aanzien dat mechanisering van 
de vreemdelingenadministratie slechts na verloop van enige 
ja.ren kan worden gerealiseerd. 

Dit neemt niet weg dat naar mijn mening reeds thans 
dient te worden gestreefd naar een vereenvoudigde opzet van de 
vreemdelingenadministratie. 

In verband hiermede zal ik het op prijs stellen uw even- 
tuele voorstellen dienaangaande te mogen vernemen. Ik denk 
hierbij met name aan vereenvoudiging en combinering van de 
thans in gebruik zijnde registratie- en mutatieformulieren. 
Bij uw voorstel zal ik tevens gaarne een blanco exemplaar ontvan- 
gen van de bij uw vreemdelingendienst in gebruik zijnde regis- 
tratiekaart. Deze kaart zal ik ook gaarne ontvangen indien 
uwerzijds geen voorstellen tot vereenvoudiging zijn te doen. 

Teneinde een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de 
terzake bij uw dienst bestaande gedachten en wensen zal 
daarover eventueel ook rechtstreeks coritact met u worden Op- 
ger~omen, waarvoor ik heb aangewezen het Hoofd van de Onder- 
afdeling Toezicht Vreemdelingen, de heer Th.H.A. Booms. 

De Minister van Justitie, 
Namens de Minister, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 

Rodrigo 


