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Ik vraag uw aandacht voor het volgende.

Ingevolge het bepaalde in deel D, Hoofdstuk V(blz.D-24) van de

Vreemdelingencirculaire, dient voor kennisgeving van verandering

van woon- of verblijfplaats van een vreemdeling binnen Nederland

gebruik te worden gemaakt van een formulier als bedoeld in bij-

lage D-2 bij de Vreemdelingencirculaire. In de loop der jaren is

gebleken dat dit systeem niet optimaal functioneert.

Op velerlei verzoek heb ik besloten over te gaan op een systeem

analoog aan hetwelk is voorgeschreven in het Besluit Bevolkings-

boekhouding. Een dergelijk systeem houdt in dat van een verhuizing

van de ene gemeente naar de andere binnen Nederland van een vreem-

deling wordt kennis gegeven door de in vreemdelingenadministratie

aangelegde registratiekaart te zenden naar het hoofd van plaatse-

lijke politie van de nieuwe woon- of verblijfplaats. Dit systeem

zal met ingang van 1 januari 1976-in de vreemdelingenadministratie

~

worden ingevoerd. Tevens ligt het in mijn voornemen per gelijke

datum over te gaan tot invoering van een standaardmodel registra-

tiekaart waarvan de afmetingen 23,4 bij 16,9 cm zullen bedragen.
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De indeling van deze nieuwe registratiekaart zal eveneens worden

gestandariseerd. Gebruik van dit standaardmodel zal worden voorge-

schreven bij inschrijving in het vreemdelingen-verblijfs- c.q.

vreemdelingenbevolkingsregister van vreemdelingen die na

1 januari 1976 afkomstig zijn uit het buitenland.

~k heb gemeend u reeds thans omtrent mijn voornemens terzake te

moeten inlichten opdat uwerzijds bij het opstellen van begrotingen

onder meer met betrekking tot aanschaf van formulieren enjof nieuwe

kaartenkasten met het bovenstaande rekening kan worden gehouden.

Binnen afzienbare tijd hoop ik u nadere en meer gedetailleerde

richtlijnen te doen toekomen.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

Fraaij


