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in afschrift ter kennisneming aan de heren 

Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van 
Politie. 

H-2-a en H-2-b Ten vervolge op mijn aanschzijving van 1 december 1975> no. 
formulieren 3848/~-2454-~~-~301, betreffende het verzamelen van statis- 

tische gegevens deel ik u mede dat het Centraal Bureau voor 

de Statistiek aan de hand van de door u verstrekte gegevens 

een numeriek vreemdelingenbestand heeft opgebouwd. In het ver- 

volg zullen de mutaties -met uitzondering van enkele nog 

nader te noemen gevallen- langs mechanische weg in het bestand 

worden verwerkt. Een en ander houdt in dat de H-2-a en H-2-b 

formulieren met ingang van 1 januari 1971 niet meer aan het 

ministerie van Jiistitie en aan de bevoegde procureur-gereraal, 

fgd.directeur van politie behoeven te worden ingezonden. Deze 

formulieren komen dan ook te vervallen. In verband hiermede 

vervalt in deel H-2 van de ~reemdelin~enc~culaire punt IB 

op blz. H-2-6, H-2-7 en H-2-8 en wordt punt V1 op blz. H-2-9 

vernummerd in IV. De desbetreffende wijzigingsbladen zullen 

h te zijner tijd worden toegezonden. 

De hierboven bedoelde mutaties die nog wel moeten worden in- 

gezonden zijn de volgende: 

1. die niet leidden tot een voorstel tot het 

treffen van naatregelen. Deze opgaven behoey niet meer te 

geschieden op een vastgesteld formulier; volstaan kan worden 

met een kort briefje. Uiteraard mogen de oude H-2-b formuliere~: 

hiervoor worden opgebruikt, zo deze nog voorradig zijn. 

2. (deze mutaties 

kunnen door het Centraal Bureau voor de Statistiek niet op 

andere wi jxe worden verkregen) : 

a. wijziging van de ene vreemde nationaliteit in de andere; 

bij voorbeeld een nouw van Spaanse nationaliteit verkrijgt 

door huwelijk met een hier te lande woonachtige Italiaan de 

Italiaanse nationaliteit; een vreemdeling die als Karokkaan 

stond geregistreerd blijkt bij nader onderzoek de 'Punesischs 

nationaliteit te bezitten; 

b. het  erk krijgen van de Nederlandse nationaliteit (door een 



minder jarige) door adoptie door Nederlandse pleegouders. 

I1 register 

c. het herkrijgen van de Xederlandse nationaliteit door een ex-Heder- 

landse vrouw na ontbinding van het huwelijk met een man van neemde 

nationaliteit; 

d. gevallen waar iemand als vreemdeling stond geregistreerd doch waar- 

in bij nader onderzoek blijkt dat de betrokkene de Nederlandse na- 

tionaliteit bezit c.q. deze nooit verloren heeft; bij voorbeeld 

kinderen van ex-Nederlanders ten aanzien van wie naderhand blijkt 

dat zij niet waren begrepen in de naturalisatie van de ouders; e 

staatloze vreemdeling bleek het Nederlandschap niet te hebben ver- 

loren door het - zonder verlof - in vreemde staats - of krijgs- 
dienst te treden aangezien van deze laatste omstandigheid geen 

sprake was; 

e. verlies van de Nederlandse nationaliteit door een minderjarige die 

na het huwelijk van de Nederlandse moeder met een vreemdeling door 

deze wordt erkend en daardoor een vreemde nationaliteit deelachtig 

wordt ; 

f. het deelachtig worden van een vreemde nationaliteit van een Neder- 

landse vrouw die voor haar huwelijk met een Nederlander een vreem- 

de nationaliteit bezat, na ontbinding van het huwelijk met een Ne- 

derlander. 

Opgemerkt zij dat bovenstaande gevallen zich slechts in beperkte mate 

zullen voordoen. Indien twijfel bestaat of terzake een mutatie moet 

worden ingediend kan hieromtrent schriftelijk of telefonisch de ziens- 

wijze van het ministerie van Justitie (directie vreemdelingenzaken) 

worden verkregen. 

Ter aanvulling van de statistiek van de directie Vreemdelingenzaken 

na de uitbreiding van de bevoegdheden van de hoofden van plaatseli 

politie is het wenselijk gebleken over gegevens te beschikken betrel- 

fende de door deze hoofden verleende vergunningen. 

In verband hiermede wordt met ingang van 1 januari 1977 een register 
ingevoerd, dat als model H-2-g bij deel H-2 van de Vreemdelingencircu- 

laire wordt gevoeg-d. Deze fonmilieren zullen van rijkswege worden ver- 

strekt. Zij zijn vervaardigd van zelf-carboniserend papier en dienen 

in viervoud te worden opgemaakt; derhalve zijn zij vervaardigd in sets 

van vier stuks. Enkele exemplaren zijn als model bij deze circulaire 

Paieuwe exemplaren kunnen schriftelijk of telefonisch worden 

aar?lgvn bij de directie Vreemdelingenzaken aan het ministerie van 

,inat-itis, 

i& dt zo fnrad- leron  I"ienea. de hoofden van pla~taelijko 2oL.i.tle #amdeke- 
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het verlenen van een vergunning tot ve~tiging, van een toelating als 

vluchteling, van het verkrijgen van de status ex art. 10, tweede lid, 

van de Vreemdelingenwet (verblijf voor onbepaalde duur). Van de __- 
lenning van een vergunning tot verblijf of de intrekking van enige 

vergunning behoeft geen opgave te worden gedaan. Evenmin behoeft op- 

gave te worden gedaan van andere mutaties, zoals vertrak, overlijden, 

huwelijk en geboorte. 

De formulieren worden als volgt ingevuld. 

l.aan het hoofd: 

naam van de gemeente en de maand waarop de opgave betrekking heeft. 

De opgaven worden maandelijks ingezonden aan het begin van de maand 

volgende die waarop de opgave betrekking heeft en wel: 

no.1 aan de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justi- 

tie; 

23.2 aan de bevoegde Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie; 

n?,3 aan de afdeling bevolking (gemeentesecretarie) van de betrokken 

gemeente; indien gewenst kan de doorzending van dit formulier 

eerder geschieden en kunnen eventueel voor de afdeling bevolking 

van belang zijnde gegevens op dit formulier worden aangevuld; 

no.4 is bestemd voor de administratie van het hoofd van plaatselijke 

politie. 

2. in de diverse rubrieken : 

rubriek l (volmummer). 

Elk jaar wordt met no.1 begonnen en wordt doorgenummerd tot aan 

het einde van dat jaar. Het verdient wellicht aanbeveling op de 

vreemdelingenregistratiekaart bij de aantekening omtrent de ver- 

leende vergmning dit volgnummer te vermelden in vakje 18. 

rubriek > L ~ ~ ~ G )  
Behoeft gssn nadere toelichting. 

rubriek 3 (voornamen) 

Volstaan kan worden met de eerste voornaam voluit en de initialen 

van de eventueel volgende voornamen. 

(adres) Het adres waar de betrokkene zich in de gemeente zal gaan 

vestigen, Betreft het een mutatie betreffende een vreemdeling die 

reeds a w  Ze afdeling bevolking gemeld is dan kan het woord 

ltadreslt korden doorgehaald. 

rubriek 4 (geboortedatum) 
hier dient alleen de datum te worden vermeld; niet de geboorte- 

plaats; volstaan kan worden met alleen cijfers, bij voorbeeld-l-l- 

1950. 
rubriek 5 (nationaliteit) 



Volstaan kan worden met een korte aanduiding, zoals bij voorbeeld: 

Turk, Belg, Pool etc. voor zover deze niet voor tweeërlei uitleg vat- 

baar is. Zo zal bij Duits vermeld dienen te worden IgDDR" of "BBDtI en 

bij llChinesegt of deze afkomstig is uit de Volksrepubiie~, Hongkong etc. 

Volstaan kan worden met een aanduiding als bijvoorbeeld 

pp-vr.pp.-carte dtidentitk etc. 

rubriek 7 (aangevraagd). 
In éBn van de twee vakjes wordt een kruisje geplaatst indien het 

betreft een vergunning tot verblijf of een vergunning tot vestiging. 

rubriek 8 (beslissing). 

Wordt een onder 7 bedoelde vergunning geweigerd dan wordt in het 

eerste vakje €en kruisje ge-iaetst. Wordt de verenning verleend 

2án word: in het tweede vakje een kruisje geplaatst als ce beslis- 

sing tot verlening door de Staatssecretaris van Justitie is genomen. 

Verieent het noord van 3laatstelijke politie de verg~trining zelf- 

standig, aan wordt bij 'lverleendll onder I1hpp1' de letter vermeld 

op grond waarvan krzchtens het bep~alde in art.19, eerste lid, V . V .  

de vergunning tot verblijf werd verleend. 

rubriek 9 (bijzonderheden). 
Betreft de zei2ing bijvoorbeeld een man en vrouw die dezelfde 

natio~aliteit bezitten en eenzelfde vergunning verkrijgen dan 

wordt hier alleen vermeld: "+ vrouw" cf zijn er kinderen die zelf 
ook een vergunning verkrijgen dan wordt tevens vermeld :"+ (aantal) 

kinaeren". Indien het de vrouw en/of de kinderen op grond van het 

bepaalde in art.10, tweede lid Vw.jo.art.47 Vb. is toegestaan voor 

onbepaalde duur in Nederland Te verblijven dan wordt aangegeven: 

"vr.10, 2de lid" of " 2  kinderen 10, 2e lidnetc. 

Uitreiking van een identiteitspapier als bedoeld in de bijlagen 5b, 

5d of 5e bij het Voorschrift Vreemdelingen dient steeds te worden 

aangetekend. Indien het een toelating als vluchteling betreft waar- 

bij uitreiking van een document 5b plaatsvindt wordt vermeld: 

"toel.vl.5bn. In dit geval wordt nietsvermeld in de rubrieken 7 en 

8. Indien uitreiking plaats vindt van een document 5d op grond van 

het bepaalde in arts54, derde lid Vb,jo.art.~l9 eerste lid W - in 
welke geval uiteraard steeds de rubrieken 7 (vergunning tot ver- 

blijf) en 8 in een der hokjes onder '*verleend" worden ingevuld - 
dan wordt vermeld: 56". 

Betreft het een asielgerechtigde die niet de status van toege- 

laten vluchteling bezit dan wordt vermeld "5dAn 

het daar%j afzonderli,jk vermelde nwmer (vgl, het gestelde op b l z . ?  

van de circulaire van 21 februari 1974 nr, A J Z ,  3434/3-2522-8-276 op- 

geboren achter deel G-2 TC.). 



Betreft het een begunstigde EEGonderdaan aan wie een ver- 

gunning tot verblijf wordt verleena met een geldigheidsduur 

van vijf ' jaar dan wordt vermeld: w>e8t. 

3.Megatieve opgaven. 

Is door een gemeente niets te melden dan stuurt deze gemeente 

een formulier met vermelding van de naam van de gemeente en 

de maand waarin geen vergunningenden verleend met de aan- 

duiding "negatief"; voor het eerst dus op 1 februari 1977. 

Luiden dan de volgende vijf maanden eveneens negatief dan kan 

worden volstaan met het inzenden van een volgend negatief 

bericht per 1 juli 1977 etc. Op 1 februari en op 1 juli van 

een jaar wordt dus door alle hoofden van plaatselijke politie 

gereageerd hetzij positief hetzij negatief. 

Luidt in een jaar de eerste opgave positief en de tweede 

negatief, dan dient in beide gevallen gereageerd te worden in 

de eerstvolgende maand na de verslagperiode; luiden de dan 

volgende maanden weer negatief, dan kan met het doen van een 

nieuwe melding gewacht worden tot 1 juli resp. 1 februari 

d.a.v. De eventuele tussenliggende positieve opgaven worden 

in de maand volgend op de verslagperiode of de opgave per 

1 juli op de hierboven aangegeven wijze gemeld. 

1II.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 nieuwe 

model en deze laatste - nieuwe kaart dan doorzendt naar het 
hoofd van plaatselijke politie van de nieuwe woon-of ver- 

blijfplaats. 

Ik heb hiertegen geen bezwaar mits de van belang zijnde ge- 

gevens 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 j 



Register van de gemeente: over de maand 
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