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Zoals ik U in mijn circulaire van 14 november 1975, onder nummer

3379!E-2201-TVG-A-300 heb medegedeeld, zijn besprekingen gevoerd

met het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent het verzamelen

van meer gegevens betrèffende vreemdelingen, dan thans het geval

is. Het aantal in ons land gevestigde vreemdelingen is in de afge-

lopen jaren dusdanig vermeerderd, dat - om een verantwoord beleid

in deze te kunnen voeren - daardoor de behoefte aan statistische

informatie over deze groep ook sterk is toegenomen.

Uit de bovenbedoelde besprekingen is tevens naar voren gekomen dat

het Centraal Bureau voor de Statistiek in staat is om op een meer

efficiente wijze dan thans het geval is de vereiste statistische

gegevens te produceren. Dit zou inhouden dat op den duur - ge-

dacht wordt aan een termijn van maximaal 6 maanden - de huidige

wijze van verzamelen van deze gegevens aan de hand van de in te

zenden H-2-a en H-2-b-formulieren beëindigd zou kunnen worden en
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dat daarna dus de inzending van deze H-2-a en H-2-b-formulieren

achterwegen zou kunnen blijven (inzending van D-2-formulieren werd

reeds afgeschaft bij mijn bovenbedoelde circulaire).

Een van de voorwaarden is evenwel dat het Centraal Bureau voor de

Statistiek kan beschikken over een numeriek overzicht van alle op

1 januari 1976 in het vreerndelingenbevolkingsregistervan Uw ge-

meente opgenomen vreemdelingen, onderscheiden haar nationaliteit,

leeftijd, burgerlijke staat en geslacht.

Teneinde de vreemdelingendiensten zoveel ~ogelijk extra werk te

besparen heeft het Centraal BUreau voor de Statistiek een vooron-

derzoek ingesteld bij alle gemeentebusturen om na te gaan of de
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verlangde gegevens mogelijk langs mechanische weg konden werden

verkregen. Dit blijkt voor Uw gemeente ~ mogelijk, respectie-

velijk om redenen van kostenbesparing wellicht niet verantwoord

te zijn. Ik mo~e u daarom verzoeken mij de verlangde gegevens te

willen verstrekken naar de stand per 1 januari 1916.

In overleg met het C.B.S. zijn telformulieren ontworpen waa.rvan

een model bij deze circulaire is gevoegd. Tevens zijn bij deze

circulaire gevoegd richtlijnen, die bij de invulling van de for-

mulieren dienen te worden gehanteerd.

De telformulieren zijn thans in druk; ik zal u tijdig een naar

~

raming voldoend aantal doen toekomen. Mocht dit aantal toch niet

voldoende blijken te zijn, dan kunnen extra formulieren telefo-

nisch worden aangevraagd bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking van het Ministerie van Justitie, tel. 010-61.40.91,

toestellen 314, 210, 219 of 265 onder opgaven van het verlangde

aantal.

Aan de hoofden van plaatselijke politie van de gemeenten waarvan

de gegevens'langs mechanische weg worden verkregen, wordt deze

circulaire ter kennisneming toegezonden, vergezeld van een bege-

leidend schrijven waarin is vermeld dat geen afzonderlijke opgave

behoeft te worden gedaan.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

Fraaij
~



Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking

BIJLAGE,behorend bij het schrij-
ven van het ministerie van JU9ti-
tie dd. 1 december 1975, nr 3848/
E 2454 TVG - A 301

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Gèmeente:

Een in het Vreemdelingenbevolkingsregister opgenomen persoon met de
volgende nationaliteit per 1 januari 1976:

Nationaliteit x): Burgerlijke sta~tx): Geslacht x):

Vrouw

1

2

Ongehuwd

Gehuwd

1

2

M=

Weduwstaat 3

Gescheiden 4

Geboorte~aar:

x) De van toepassing zijnde voorgedrukte code omkringen;

overige nationaliteit omschrijven.

.

~

Belgische Ol

Duitse (Bondsrep.) 10

r"'"- Britse 20

Italiaanse 12

Joegoslavische 52

Marokkaanse 81

Spaanse 40

Turkse 37

Overige:



1INISTERIE VAN JUSTITIE

Ioofdafdeling Vreemdelingenzaken
,n Grensbewaking.

1. Richtlijnen voor de vaststelling van de overzichten m.b.t. de

verdeling naar nationaliteit, leeftijd, geslacht en burgerlijke

staat van vreemdelingen per 1 januari 1976 door middel van een

telling uit het vreemdelingen - bevolkingsregister.

A. Tijdstip

Indien mogelijk zal de telling van de vreemdelingenregistra-

tiekaarten dienen te geschieden op één der laatste dagen van

1975. In elk geval dient geteld te worden naar de situatie per

1 januari 1976.

B. Voorbereiding der telling

Voor een juiste vaststelling der leeftijdsopbouw is het nood-

zakelijk.dat alle mutaties welke uit hoofde van geboorte,

sterfte, vestiging, vertrek, huwelijk, echtscheiding of wijzi-

ging van nationaliteit gedurende 1975 in het register moeten

worden aangebracht, voor zover mogelijk in het register zijn

verwerkt. Daar er voorts zekerheid moet bestaan dat'alle kaarten

in de telling worden begrepen, dient er op te worden toegezien,

dat de kaarten die voor bijwerking tijdelijk uit de verzameling

zijn genomen, daarin worden teruggeplaatst voordat de telling

een aanvang neemt.

.
c.relling

1e) !.!:~~~~~!!
De telling geschiedt met behulp van bijgevoegde telformulieren.

Per vreemdeling opgenomen in het vreemdelingen - bevolkingsre-

gister, wordt 1 formulier~gebruikt"ook voor~de kinderen die

geen eigen verblijfstitel hebben en deze ontlenen aan die van

hun vader of moeder. Van een gezin vanb.y. vader, moeder, 2

kinderen boven 15 jaar en 2 kinderen beneden cde leeftijd van

15 jaar, worden dus 6 formulieren ingevuld. Wanneer meer dan

één persoon met de telling wordt belast, verdient het aanbeve-

ling om vooraf vast te stellen welk gedeelte van het register

voor ieders rekening komt opdat dubbeltelling respectievelijk

-omissies-
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omissies worden uitgesloten. Uit het register neme men telkens

een pakket kaarten ter dikte van slechts enkele centimeters

(in vele gemeenten zal derhalve slechts sprake zijn van 1 pak-

ket). Van tit pakket kaarten worden, met behoud van de alfabe-

tisch - lexicografische volgorde der kaarten, de gevraagde

gegevens op de telformulieren overgenomen. Is het gehele pakket

op de juiste wijze bewerkt dan wordt het volgende pakket ter

hand genomen en op de beschreven wijze verwerkt.

2e) ~!~!!~~!

De naam van de gemeente behoeft alleen op het eerste formulier

van elk pakket vermeld te worden. ~ de gemeentenaam

dienthet aantalformulierenvermeldte wordendat het desbe-

treffe~de pakket bevat. ~ de gemeentenaam van het eerste

formulier van het laatste pakket gelieve men tevens het totaal

aantal door de desbetreffende gemeente in te zenden formulieren

te vermelden.

3e) ~~~!~~~!!~!!~

Op het telformulier is een aantal veel voorkomende nationali-

teiten genoemd. Heeft de vreemdeling ~~n dezer nationaliteiten

dan dient het codecijfer gegeven achter deze nationaliteit om-

cirkeld te worden. Komt de nationaliteit van de desbetreffende

persoon.niet voor op dit beknopte lijstje dan dient deze natio-

naliteit voluit vermeld te worden op de daartoe bestemde plaats

onder genoemd lijstje met nationaliteiten. Voor bipatriden kunnen

alle nationaliteiten van de desbetreffende persoon worden vermeld.

~
Komen deze in het lijstje niet voor, dan wordt in de rubriek

"Overige" ingevuld de nationaliteit tevens......

4e) ~~E~!E!!J~!_!~~~~

De burgerlijke staat welke de desbetreffende persoon op het tijd-

stip der tellin~ heeft kan worden afgeleid uit de op de kaart

vermelde gegevens. Indien in het vak gehuwd niets is vermeld om-

cirkelt men op het telforulier uiteraard de code welke staat

achter ongehuwd.

Blijkt de persoon wel te zijn gehuwd dan wordt eerst nagegaan

of het huwelijk nog niet is ontbonden. Is dit niet het geval dan

wordt op het telformulier de cGde.achter gehuwd omcirkeld.

-18-
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Is het huwelijk ontbonden dan wordt eerst nagegaan of de persoon

is hertrouwd. Is dat niet het geval dan wordt afhankelijk van

de reden der huwelijksontbinding (dood van de echtgen~(o)t(e)

of echtscheiding) de code achter weduwstaat respectievelijk ge-

scheiden omcirkeld, etc.

5e) ~!~!~~~!

Hier kan worden volstaan met het omcirkelen van de van toepas-

sing zijnde geslachtsaanduiding der desbetreffende vreemdeling.
,-

6e) ~!!_~!~~~~!!á~~~

Voor alle geboortejaren E! 1875 kan worden volstaan met vermel-

ding van de laatste 2 cijfers. Dus 1950 wordt 50 en 1921 wordt

21. Echter 1875 bli~ft 1875 en evenzo 1874 blijft 1874. Dit

uiteraard om het onderscheid te behouden tussen hoog bejaarden

en zeer jeugdigen.

D. Verzendin~ der formulieren

Alle telformulieren dienen, per pakket ~ebundeld, te worde~ in-

gezonden aan hetl

Centraal Bureau voor de Statistiek
Hoofdafdeling Bevolkingsstatistiek~n
Prinses Beatrixlaan 428
VOORBURG.

~
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