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

~ : ~ ~ / E - ~ ~ O I - T V G - A - ~ O O  heb medegedeeld, zijn besprekingen gevoerd 

met het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent het verzamelen 

van meer gegevens betreffende 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 

geaevens 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 R-2-8 en H-2-b-formulieren beëindigd zou kunnen worden en 

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 vreemdelingenbevolkingsregister van Uw ge- 

meente opgenomen vreemdelingen, onderscheiden haar nationaliteit, 

leeftijd, burgerlijke staat en geslacht. 

Teneinde de vreemdelingendiensten zoveel mogelijk extra werk te 

besparen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een vooron- 

derzoek ingesteld bij alle gemeentebusturen om na te gaan of de 



verlangde gegevens mogelijk langs mechanische weg konder; worden 

verkregen. Dit blijkt voor Uw gemeente niet mogelijk, respectie- 
velijk om redenen van kostenbesparing wellicht niet verantwoord 

te zijn. Ik moge u daaroa verzoeken mij de verlangde gegevens te 

willen verstrekken naar de stand per 1 januari 1976. 

In overleg met het C.B.S. zijn telforeulieren ontworpen waarvan 

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

circulaire gevoegd richtlijnex, die bi2 ie invulling van de for- 

mulieren dienen te worden gehanteerd. 

Ce 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. 070-61.40.91, 

toestellen 314, 2 7 0 ,  279 of 265 onder opgaven van het verlangde 

aan t al.. 

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. 
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