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Bij de hehandeling in de Twpede Kamer van de lIotiti.!! Vreemdelin-

genbeleid werd epn motie ingediend met betrekking tot het ver~trekken van sta-

tistische gegevene. Deze motie werd aangenomen.

Met het per kwartaal verstrekken van de B"evraagde gegevens zal met

ingang van 1 juli a.s. worden gestart. Een deel van de te verstrekken gegevens

is afkomstig van de directie Vreemdelingenzaken. Een ander deel wordt geput

uit de gegevens die door de hoofden van plaatselijke politie door middel van

de H-2-g-formuJ ieren word"n verstrekt. Ik zal het daarom op prijs stellen in-

dien u deze formulieren tijdig en correct ingevuld aan de directie Vreemdelin-

genzaken zoudt willen inzenden opdat de benodigde gegevens binnen het gevraag-

de tijdshestek kunnen worden verwerkt en verstrekt. V:w deze gelegenheid moge

ik tevens gebruik maken om uw aandacht te vragen voor de volgende punten, aan-

gezien steeds weer blijkt dat er fouten gemaakt worden.

1. Maand en plaatsnaam vermelden.
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2. Formulieren direct aan het negin van de ma~.nd volGende op die

waarop de opgave betrekking heeft inzenden.

3. Niet mé~r maanden op ~~n formulier vermelden.

4. Bij afgifte van een vergunn.!ng tot verhlijf in knlom 8 (HPP)
altijd ecn letter van artikel 19, 1e lid. VV, vermelden.

5. ~1p.ldingen van het aantal kinderen in ruhriek 9 heeft alleen be-

trekking op minderjarigen die ffclijk zelf een verblijfstitel

krijB"en. Het gestelde in het rondschrijven van 26 juli 1977. nr.

AJZ 38~8/E-2~54-A-309a. aan het "lot van de ruhriek "inzending

registers" dient dan ook te luiden :" in ruhriek 9 alleen

betrekki.ng heeft op de kinderen die zelf een vergunning krijr,en".

~. Ten aan~ien van een vreemdeling(e) die niet ~e nationaliteit van

een E.~.G.-land heeft en toch een vorgunnins tot vp.rblijf krijgt
ond"r lett"r A van artikel 19 VV.<lient in kolom "bijzonderheden"
vermnld te word"n dat deze vreemiteling(e) gehuwd is met een 1':.&.

G. onderda(a)n(e).

(N~am en nationaliteit vermelden).



7. Rij afgifte van een vergunning voor onb~paalde duur in

kolom "bijzonderheden" vprmelden 10, 20 lid.

A. Van de verlenging van pen vereunning tot verblijf of de

intrekking van enige vergunning behoeft geen opgave te

worde!! gedaan. Evenmin hehoeft opgave te worden gedaan

van andere mutaties, zoals vertrek, overlijden, huwelijk

en geboorte.

9. Elk jaar wordt met nummer ~6n begonnen en wordt er door-

g~nummerd tot aan het einde-;an het Jaar..

10. Bij Britten afkomstig uit Hong-Kong vermelden Hong-Kong

(Brit); bij Chinezen afkomstig uit Hong-Kong vermelden

Hop.g-Kong (Chinees).

11. Bij Chinezen uit China vermelden China (Volksrepubliek) of

China (Taiwan).
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's-Gravenhage, 31 maart 1980

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
lInt hoofd van de Directie

Vreemde ling(mzaken,

mr.. H.C. Fra'lij

r--..


