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Registratie van gegevens

2.1

Welke vreemdelingen worden geregistreerd

A912.2.1

In de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie worden in principe alle vreemdelingen opgenomen.
Van de vreemdelingen aan wie krachtens art. 8 Vw verblijf in Nederland is toegestaan,
worden echter alleen diegenen opgenomen die krachtens de artt. 66 - 69 Vb de verplichting hebben of hadden zich binnen drie of acht dagen na binnenkomst in Nederland te melden bij de korpschef.
Personen in diplomatieke dienst worden niet opgenomen.
2.2

Welke gegevens worden geregistreerd

Van bov~enstaandevreemdelingen dienen alle gegevens in de geautomatiseerde
vreemdelingenadministratie te worden opgenomen waarvan, indien van toepassing,
registratie verplicht is. In het DVAS-systeem is hiermee reeds rekening gehouden. De
volledige opsomming van deze gegevens is te vinden in het gegevensmodel detailontwerp DVAS (op te vragen bij het IND-hoofdkantoor, Stafafdeling Informatie en
Beheer).
Hieronder volgen enige aanwijzingen met betrekking tot de registratie van gegevens.
2.2.1

Persoonsgegevens van de vreemdeling

Persoonsgegevens dienen zoveel mogelijk te worden ingevuld aan de hand van het
door de vreemdeling overgelegde reis- of identiteitspapier, dan wel andere officiële
bescheiden als de geboorte-akte, het trouwboekje e.d.

a. Geslachtsnaam
Van een gehuwde of gescheiden persoon wordt naast de oorspronkelijke naam de
huwelijksnaam geregistreerd, indien betrokkene deze bezit naar haar of zijn nationale
recht.
Zie voor de schrijfwijze van Chinese namen C8.
Zie voor de aanduiding van Indonesische namen Cg.
Bij naamswijziging (ook als alleen de spelling is gewijzigd)wordt de nieuwe geslachtsnaam geregistreerd, waarbij naar de oude naam wordt verwezen.

b. Geboorteplaatslland
Zo mogelijk wordt tevens vermeld het gedeelte van het land, waarin de geboorteplaats
gelegen is (provincie, Kreis etc.).
c. Nationaliteit
Zie voor aanduiding van de nationaliteit de tabel van landennamen (LDM-standaarden, technische specificaties, tabellen).
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d. Pasfoto
De vreemdeling is verplicht om desgevraagd een goed gelijkende pasfoto ter beschikking te stellen (art. 65 Vb). De pasfoto dient te worden gearchiveerdidigitaal te worden opgeslagen met hierbij het CRV-nummer als relatie naar de overige gegevens.
e. CRV-nummer
Per geregistreerde vreemdeling genereert de geautomatiseerde registratie een landelijk uniek CRV-nummer. Het CRV-nummer dient in de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie bij iedere geregistreerde vreemdeling te worden opgenomen. De
geregistreerde gegevens van een vreemdeling zijn onder één CRV-nummer aanwezig.

f: Dossiernummer
Indien bekend, wordt het dossiernummer van de IND geregistreerd. Dit is van belang
in verband met later schriftelijk contact met de IND.

g. Ontbinding van een huwelijk
Indien het huwelijk van de vreemdeling is ontbonden, wordt de plaats vermeld waar
de echtscheiding is ingeschreven.
h. Antecedenten
Eventuele antecedenten dienen te worden geregistreerd, voor zover van belang met
het oog op de toepassing van de Vw.
2.2.2

Woonplaats van d e vreemdeling

a. Adressen
Geregistreerd worden postcode, woonplaats en adres, alsmede de aard van de huisvesting (zelfstandig, inwonend, pension en dergelijke).
b. Verhuizing binnen Nederland
Op grond van art. 57 Vb zijn vreemdelingen verplicht verhuizingen door te geven aan
de korpschef (zie A512.2).
Adresmutaties van vreemdelingen afkomstig van de Gemeentelijke Basisadministratie kunnen worden toegevoegd aan de adresgegevens in de geautomatiseerde vreemdelingenadministratie.
Wanneer blijkt dat een vreemdeling verhuisd is, raadpleegt de korpschef het CRV.
Vervolgens neemt hij contact op met de korpschef van de politieregio waaronder de
gemeente ressorteert, waar de vreemdeling volgens het CRV ingeschreven staat. De
geregistreerde gegevens van de verhuisde vreemdeling dienen vervolgens te worden
verzonden naar deze korpschef.

c. Verhuizing naar het buitenland, overlijden of naturalisatie
Bij verhuizing van een vreemdeling naar het buitenland registreert de korpschef d e
datum van vertrek, waarna hij alle gegevens van de desbetreffende vreemdeling
bewaart in zijn vreemdelingenadministratie.
Mocht de vreemdeling zich later wederom melden, dan kan (middels raadpleging van
het CRV) gebruik worden gemaakt van deze gegevens.
Wanneer de vreemdeling de Nederlandse nationaliteit verkrijgt of overlijdt, registreert
de korpschef de datum van naturalisatie of overlijden, waarna hij alle gegevens van de
betreffende vreemdeling bewaart in vreemdelingenadministratie.
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2.2.3

Gezinsleden

Indien aan gezinsleden van een vreemdeling verblijf wordt toegestaan krachtens art. 9
of 10 Vw, wordt de persoonsregistratie van het gezinslid waaraan de verblijfstitel(-status) wordt ontleend, aangevuld met de persoonsgegevens van deze gezinsleden.

a. Persoon:ìgegevens van de echtgeno(o)t(e)
Voor zover van toepassing gelden de bij de persoonsgegevens van de aanvrager gegeven aanwijzingen.
Indien de huwelijkspartner (nog) in het buitenland verblijft, worden zijn of haar persoonsgegevens en het verblijf in het buitenland geregistreerd.
Indien de betrokken huwelijkspartner later in Nederland arriveert, wordt deze laatste
registratie gewijzigd.
Ook registreert de korpschef of de gegevens met betrekking tot de in het buitenland
verblijvende echtgeno(o)t(e) zijn ontleend aan een officieel document. In dat geval
archiveert hij een kopie van dat document.

b. Gegevens over de kinderen
Voor zover van toepassing gelden de bij de persoonsgegevens van de aanvrager gegeven aanwijzingen.
Geregistreerd worden naam, geslacht, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en
nationaliteit van alle minderjarige eigen, pleeg- en stiefkinderen, die geacht moeten
worden deel uit te maken van het gezin, ook indien zij (nog) in het buitenland verblijven. Verblijf van kinderen in het buitenland wordt geregistreerd. Indien de kinderen
later in Nederland arriveren, wordt deze laatste registratie gewijzigd.
De korpsclieft registreert ook of de gegevens met betrekking tot de in het buitenland
verblijvende kinderen zijn ontleend aan een officieel document. In dat geval archiveert hij een kopie van dat document.
2.2.4

Gegevens over verblijfstitels

Zie voor aanwijzingen voor gegevens over de aanvraagprocedure onder 2.2.7.
De volgende gegevens met betrekking tot de verblijfstitel van de vreemdeling worden
geregistreerd.

a. Categortieverblijfstitel
Het gaat hier o m de volgende categorieën:
- vergunning tot verblijf; indien de vergunning tot verblijf is verleend door de korpschef wordt vermeld of dit is gebeurd op grond van art. 19, eerste lid, W onder a, b, c
of d; indien de vergunning is verleend door de Minister van Justitie wordt dit aangetekend;
- vergunning tot vestiging;
- de toelating als vluchteling;
- de status van art. 10, tweede lid, Vw; deze status is met de wijziging van het Vb. van
30 december 1993 komen te vervallen. Indien een vreemdeling op grond van de
oude reigeling nog in het bezit is van deze status, dient geregistreerd te staan of dit
zijn verblijfsrecht rust op art. 47, eerste lid, Vb (oud), of op art. 24a, eerste lid, W
(oud).
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b. Datum waarop de verblijfstitel is verleend
Ook wordt de datum vermeld waarop de beschikking aan de vreemdeling overeenkomstig art. 29 W is kennis gegeven.
Indien de vergunning tot verblijf of de verlenging van de geldigheidsduur daarvan is
verleend door de Minister van Justitie, wordt geregistreerd of deze zich de bevoegdheid heeft voorbehouden tot (verdere) verlenging van de geldigheidsduur.

c. Geldigheidsduur
Geregistreerd wordt:
- de datum waarop de geldigheidsduur is verlengd;
- de datum tot welke de geldigheidsduur is verlengd.
d. Beperkingen waaronder de verblijfstitel is verleend
Ook wijzigingen of opheffing van de beperking worden geregistreerd.
Daarbij worden meegenomen de datum van indiening en de datum van beslissing op
een aanvraag om wijziging of opheffing van de beperking.
e. Voorschriften verbonden aan de verblijfstitel
Ook wijzigingen of opheffing van het voorschrift worden geregistreerd.

f: Identiteitspapieren
Wanneer een afzonderlijk verblijfsdocument wordt uitgereikt als bedoeld in bijlage 5
bij het W, wordt dit geregistreerd. Bij het nummer wordt tevens geregistreerd van
welk model (A, B, D of E) het uitgereikte verblijfsdocument is.

g. Intrekken van een verblijfstitel
De datum van intrekking wordt geregistreerd.
2.2.5

Gegevens over visa en mvv's

Van visa en mw's worden de volgende gegevens geregistreerd:
a. nummer, datum en plaats van afgifte;
b. door welke autoriteit deze is afgegeven;
c. (eventueel) de datum waarvoor de eerste binnenkomst moest geschieden;
d. of het visum voor een of meerdere reizen geldig is;
e. de geldigheidsduur van het visum.
2.2.6

Gegevens van overige documenten

a. Paspoortgegevens
Geregistreerd wordt de omschrijving van het paspoort of ander grensoverschrijdingsdocument, bijvoorbeeld nationaal paspoort, Personal-Ausweis, carte d'identité etc.,
gevolgd door nummer, datum, plaats van afgifte en geldigheidsduur.
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Indien naderhand de geldigheidsduur van het reisdocument wordt verlengd, wordt de
registratie van de geldigheidsduur gewijzigd.
b. Werkgever-tewerkstellingsvergunning
Indien het een buitenlandse werknemer betreft voor wie een tewerkstellingsvergunning vereist is, worden geregistreerd:
- naam van de werkgever,
- naam van het bedrijf,
- plaats van vestiging van het bedrijf,
- geldigheidsduur van de verleende tewerkstellingsvergunning.
2.2.7

Gegevens over de aanvraagprocedure

Zie voor de gegevens over het toezicht tijdens de procedure onder 2.2.8.
De volgende gegevens worden geregistreerd:
a. de datum waarop de vreemdeling Nederland laatstelijk voor zijn eerste aanmelding
is ingereisd en via welke doorlaatpost deze inreis plaatsvond;
b. de datum van aanmelding;
c. de datum van indiening van een aanvraag om verlening of verlenging van een verblijfstitel;
d. het doel van het beoogde verblijf, bijvoorbeeld toerisme, familiebezoek, studie,
etc.:
e. ontheffing (eventueel) van de verplichting tot wekelijkse aanmelding krachtens art.
70 Vb;

f. of de vreemdeling al dan niet een TBC-onderzoek heeft ondergaan en de uitslag van
het onderzoek;
g. of de vreemdeling al dan niet een antecedentenverklaring heeft ondertekend en zo
niet, de bijzonderheden hierover;
h. het voorleggen (eventueel) van de aanvraag aan de Minister van Justitie door middel van een voorstel of een aanvraag om een bijzondere aanwijzing met de datum
en de aard van de voorlegging;
i. de niet-inwilligende beslissing op de aanvraag;
j. de verlening van een vergunning tot verblijf of de verlenging van de geldigheidsduur daarvan (zie 2.2.4).
2.2.8

Gegevens in het kader van het vreemdelingentoezicht

Indien van toepassing wordt geregistreerd:
a. een aangifte van vermissing of verloren gaan van een identiteitspapier (art. 56 Vb);
b. de vordering van een vreemdeling om - al dan niet in persoon -gegevens te verstrekken (art. 57, tweede lid, of 58, tweede lid, Vb);
c. het opleggen aan een vreemdeling van een verplichting tot periodieke aanmelding
(art. 17, derde lid, Vw) met vermelding van de datum waarop de in art. 39, vierde lid,
W bedoelde aantekening werd gesteld;
d. het toepassen van een maatregel tot beperking van de bewegingsvrijheid (artt. 18
en 18a Vw);
e. het bevel aan de vreemdeling zich op te houden in een ruimte beveiligd tegen ongeoorloofd vertrek (art. 18b Vw);
f. de datum waarop een vreemdeling bij controle is aangetroffen;
g. het overbrengen van een vreemdeling naar een plaats bestemd voor gehoor, het
ophouden van de vreemdeling aldaar en de verlenging van deze maatregel (art. 19
Vw).
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h. de inbewaringstelling van een vreemdeling (art. 26 Vw) met vermelding van datum
inbewaringstelling, de datum opheffing en de plaats van bewaring;
i. ongewenstverklaring (art. 21 Vw) van de vreemdeling met vermelding van de
datum waarop de in art. 45, zesde lid, W bedoelde aantekening werd gesteld;
j. signalering in het opsporingsregister met vermelding van de aard van de signalering en eventueel van de duur ervan;
k. de last tot uitzetting met vermelding van de datum, de autoriteit die de last verstrekt heeft (Minister van Justitielkorpschef)en (eventueel) aan wie de last tot uitzetting is gegeven;
1. de verwijdering van de vreemdeling, eventueel met de plaats van bestemming en
adres in het buitenland;
m. de reden waarom uitzetting van de vreemdeling achterwege blijft of wordt opgeschort met eventueel de datum waarop het vertrek uit Nederland moet hebben
plaatsgevonden en de datum waarop de aantekening als bedoeld in art. 43 of 45,
eerste tot en met vierde lid, W w e r d gesteld.
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