
Ministerie van Justitie

Directie Vreemdelingenzaken.

Opbergen achter deel H-2-Vc,

na aanschrijving van 31 maart 1980.

nr. AJZ 3848/E-2454-A-351-neg. 's-Gravenhage 1 mei 1980.

Betreft inzending registers. Aan de hoofden van plaatselijke po~itie,
--------------------

in afschritt aan de Procureurs-Generaal,

fgd. directeuren van politie.
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Bij het verzamelen van statistische gegevens t.b.v. de Tweede Kamer wordt,

zoals in mijn schrijven van 31 maart 1980, nr. AJZ 3848/E-2454-A-355, is

aangegeven, o.a. gebruik gemaakt van de door de hoofden van plaatselijke

politie ingediende H-2-G formulieren. In verband daarmede verzocht ik U deze

formulieren tijdig en correct ingevuld te willen inzenden.

Bij controle is mij echter gebleken, dat door een aantal gemeenten hieraan

geen gevolg wordt gegeven. In een aantal gevallen werd aangenomen dat niet

inzending betekende dat de opgave voor die gemeente over die maand negatief

luidde, hetgeen achteraf niet het geval bleek te zijn.

Om hierin een beter inzicht te krijgen verzoek ik U van heden af maandelijks

een opgave te zenden ook al luidt deze negatief.

Ik verzoek U daarom punt 3 van mijn circulaire d.d. 16 december 1916,

nr. AJZ 3848/E-2454-BTU-309, "Negatieve opgaven", als volgt te lezen:

" 3 Negatieve opgaven.

Is door een gemeente over de af~elopen maand ~ te melden dan stuurt deze

gemeente een H-2-G-formulier.-lIet vermelding van de naam van de gemeente en

de maand waarop de opgave betrekking heeft en de aanduiding "negatief".

~ Een kopie van deze opgave wordt ook gezonden aan de Procureur-Generaal,

fgd. Directeur van politie".

Een wijzigingsblad ter vervanging van blz. 5 van de eerder bedoelde

aanschrijving van 16 december 1916 is hierbij gevoegd.

De staatssecretaris van Justitie,

namens deze,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

( Fraaij).

Verwijderen:

blz. 5 aanschrijving

d.d. 16-12-1916.

Invoegen:

blz. 5.
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Betreft het een begunstigde EEG-onderdaan aan wie een vergunning

tot verblijf wordt verleend met een geldigheidsduur van vijf jaar

dan wordt vermeldl "5e".

r--,

'.Negatieve opgaven.

Is door een gemeente over de afgelopen maand ~ te melden dan stuurt

deze gemeente een H-2-G-formulier met vermelding van de naam van de

gemeente en de maand waarop de opgave betrekking heeft en de aanduiding

"neKatief!'.

Een kopie van deze opgave wordt ook gezonden aan de Procureur-Generaal,

fgd. Directeur van Politie.

III.Toezending van vreemdelingenregistratiekaarten.

Van verschillende zijden bereiken mij verzoeken of er bezwaar tegen

bestaat dat het hoofd van plaatselijke politie van de gemeente van het

laatste verblijf van een vreemdeling de vreemdelingenregistratiekaart

van een oud model ter wille van de duidelijkheid laat overtypen op een

kaart van het ~ ~ en deze laatste - nieuwe kaart dan doorzendt

naar het hoofd van plaatselijke politie van de nieuwe woon-of verblijf-

plaats.

~

Ik heb hiertegen geen bezwaar mits de van belang zijnde gegevens op de

nieuwe kaart worden overgenomen. Bovendien teken ik nog aan dat deze

nieuwe procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid, hetgeen inhoudt

dat - indien gewenst - volstaan kan worden met toezending van een

vreemdelingenregistratiekaart van het oude model.

De staatssecretaris van Justitie,

namens deze,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

( Fraaij).


