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1. In mijn aanschrijving van 18 maart1975 onder nummer dezes, heb ik 

u medegedeeld, dat ik op velerlei verzoek heb besloten over te gaan 

op een systeem analoog aan hetwelk is voorgeschreven in het Besluit 

Bevolkingsboekhouding. Dit systeem houdt in dat van een verhuizing 

van een vreemdeling van de ene gemeente naar de andere binnen Neder- 

land wordt kennis gegeven door de in de vreemdelingenadministratie 

aangelegde registratiekaart te zenden naar het hoofd van plaatse- 

lijke politie van de nieuwe woon- of verblijfplaats. Dit systeem 

wordt met ingang van 1 januari 1976 ingevoerd. Tevens is besloten 

per gelijke datum over te gaan tot invoering van een standaardmodel 

registratiekaart en verwijskaart. 

In verband met het vorenstaande doe ik u hierbij toekomen een hand- 

leidirg bij het gebruik van deze kaarten, waarbij is gevoegd een mo- 

del van de per l januari 1976 in te voeren vreemdelingenregistratie- 

kaart en de vreemdelingenverwijskaart. 

In afwijking van het gestelde in de aanschrijving van 18 maart 1975 

zijn de afmetingen van deze kaarten thans definitief vastgesteld op 

23,5 bij 17 cm analoog aan de persoonskaart die is voorgeschreven voor 

de gemeentelijke bevolkingsboekhouding. Verdere bijzonderheden om- 

trent deze kaarten zijn vermeld in bijgaande handleiding. 

Het gebruik van deze kaarten wordt met ingang van 1 januari 1976 

verplicht gesteld voor inschrijving in het vreemdelingenverblijfs- 

respectievelijk vreemdelingenbevolkingsregister van vreemdelingen 

die na die datum uit het buitenland komen dan wel afkomstig zijn uit 

een andere gemeente binnen Nederland. 

2. Voorts dient met ingang van 1 januari 1976 voor het doen van kennis- 

geving van verandering van woon- of, verblijfplaats van een vreemde- 

linq binnen Nederland gebruik te worden gemaakt van de in de vreem- 

delingenadministratie aangelegde registratiekaart door deze kaart te 



zenden aan het hoofd van plaatselijke politie van de nieuwe woon- 

of verblijfplaats nadat het nieuwe adres hierop in potloodschrift 

is vermeld. Eventuele verwijskaarten dienen eveneens te worden mee- 

gezonden evenals de foto's van de vreemdeling(en) voor zover deze 

niet op de kaart.zijn bevestigd. 

Voor wat betreft vreemdelingen die v66r 1 januari 1976 werden inge- 

schreven in het vreemd~lingenverblijfs- of vreemdelingenbevolkings- 

register, zij vermeld dat de bestaande kaartsystemen vooralsnog in 

gebruik kunnen blijven. Bij verhuizing van een dergelijke vreemde- 

ling na 1 januari 1976 binnen Nederland - het betreft dus hier een 
vreemdeling van wie nog geen nieuwe registratiekaart werd aangelegd 

dient het hoofd van plaatselijke politie van de gemeente van ver- 

trek de oude registratiekaart (met de eventuele verwijskaarten en 

foto's) te zenden aan het hoofd van plaatselijke politie van de 

nieuwe woon- of verblijfplaats nadat het nieuwe adres daarop in 

potloodschrift is vermeld. Het hoofd van plaatselijke politie van 

de nieuwe woonplaats zorgt dan voor het aanleggen van een nieuwe 

registratiekaart volgens bijgaand model. 

j. Het bovengtaanae houdt tevens in dat met ingang van 1 januari 1976 

het gestelde in dep1 D, Hoofdstuk V (blz. B-24, 24a en 25) Vc., is 

komen te vervallen met betrekking tot het kennisgeven van verande- 

ring van woon- of verblijfplaats door middel van het formulier model 

D-2. In verband hiermede dient op deze bladzijde een verwijzing naar 

deze aanschrijving te worden aangebracht. Na die datum hoeft ook 

niet langer aan het ministerie van Justitie (hoofdafdeling Vreemde- 

lingenzaken en Grensbewaking) kennis te worden gegeven van een der- 

gelijke verhuizing binnen Nederland zoals tot dusver was voorgeschre- 

ven (zie in dit verband het gestelde op blz. H-2-8, onder c). 

Met het Centraal Bureau voor de Statistiek worden thans besprekingen 

gevoerd omtrent het verzamelen van gegevens betreffende vreemdeling- 

en langs andere minder arbeidsintensieve weg, Ik zal u zeer binnen- 

kort hierover berichten. 

V o w  het opvragen van de vreemdelingenregistratiekaart dient het 

hoofd van plaatselijke politie van ae nieuwe woon- of verblijfplaats 

gebruikt te maken van het formulier als bedoeld in bijlage D-j  VC. 

Dit formulier is thans aangepast. Een nieuw model gaat als bijlage 

hierbij. Het ontmoet bij mij geen bezwaar dat de voorraad oude 0-3- 

formulieren wordt opgebruikt, nadat de tekst van deze formulieren is 

aangepast aan de tekst van het nieuwe model. 



4. Het bij deze circulaire ingevoerde systeem wijkt op een aantal pun- 

ten af van hetgeen is voorgeschreven in deel H-2, onder punt I A en 

B (blz. H-2-1 tot H-2-6 Vc.). In verband hiermede dient op deze blad- 

zijden eveneens' een verwijzing te worden aangebracht naar de inhoud 

van deze circulaire. Deze aanschrijving (met bijlagen) zal te zijner 

tijd in de Vreemdelingencirculaire worden verwerkt. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens deze, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 

Fraai j 

Rectificatie 

- gaarne met de pen wijzigen - 
In de 24e wijziging van de Vreemdelingencirculaire d.d. l3 

november 1975 (~eel G-9 betreffende Surinaamse onderdanen) zijn 

twee typefouten geslopen, t.w.: 

1. op blz. G-9-3 onderste regel staat "gebinsell', moet zijn: 

beginsel ; 

2. op blz. G-9-5, derde alinea, eerste woord van de derde regel 

staat: tijdelijken, moet zijn: tijdelijk. 




