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2 Vreemdelinsenreaisters 

In dit register worden opgenomen vreemdelingen: 

- aan wie krachtens een der artt, 9-10 Vw verblijf is 
toegestaan (zie A 4) ; 

- aan wie krachtens een van die artikelen verblijf was 
toegestaan, maar wier uitzetting om enigerlei reden 
achterwege dient te blijven of dient te worden op- 
geschort (zie A 6) , 

Zie voor een handleiding bij de: 

- vreemdelingenregistratiekaart (model D 52) 2.3; 
- vreemdelingenverwijskaart (model D 53) 2.4. 

2.2 Vreemdelingenverblijfsregister 

In dit register worden opgenomen vreemdelingen: 

aan wie (nog) geen verblijf krachtens een der artt. 
9-10 Vw is toegestaan, te weten vreemdelingen: 

- a.an wie verblijf krachtens art. 8 Vw is toegestaan; 
- aan wie is toegestaan in Nederland te verblijven 
hangende de beslissing op een door hen ingediend ver- 
zoek strekkende tot aanvaarding van hun verblijf; 

- vreemdelingen aan wie (nog) geen verblijf krachtens 
een der artt. 9-10 Vw is toegestaan en: 

- die worden opgehouden op een plaats bestemd voor 
verhoor (art. 19 Vw) ; 

- die in bewaring worden gesteld (art. 26 Vw); of 
- die uit Nederland worden verwijderd. 

Ook voor dit register wordt gebruik gemaakt van stan- 
daardregistratiekaarten. 
Zie voor een handleiding bij de: 

- vreemdelingenregistratiekaart (model D 52) 2.3; 
- vreemdelingenverwijskaart (model D 53) 2.4. 

Afvoering uit dit register vindt plaats: 

- indien gebleken is, of aan de hand van door de be- 
trokkene verstrekte gegevens redelijkerwijs mag wor- 
den aangenomen, dat hij uit Nederland is vertrokken; 

- bij opneming in het vreemdelingenbevolkingsregister 
(zie 2-1)- 
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2.3 Handleiding bii de vreemdelineenrenistratiekaart - 

_(model D 52) 

2.3.1 Al~emeen 

Van deze kaart wordt gebruik gemaakt zowel bij opne- 
ming in het vreemdelingenbevolkingsregister (zie 2.1) 
als bij opneming in het vreemdelingenverblijfsregis- 
ter (zie 2.2). 
Zie voor de gegevens die moeten worden opgenomen 
model D 52 en de toelichting per vak, gegeven in 
2.3.2. 
De kaart wordt met de schrijfmachine ingevuld. 

Hoofdkaart 

Per vreemdeling wordt een afzonderlijke kaart aange- 
legd. 
Van een vreemdeling is in het register slechts één 
hoofdkaart aanwezig. 

Gezinsleden 

Indien aan gezinsleden van een vreemdeling verblijf 
wordt toegestaan krachens een der artt. 9-10 Vw, 
wordt de kaart van degene die als gezinshoofd kan 
worden aangemerkt, aangevuld met de gegevens van de 
overige gezinsleden en beschouwd als hoofdkaart. 

Buiten deze hoofdkaart wordt voor elk gezinslid een 
afzonderlijke vreemdelingenregistratiekaart (model D 
52) aangelegd (dus geen vreemdelingenverwij skaart) . 
Ook van alle hier te lande verblijvende kinderen met 
inbegrip van de kinderen beneden de vijftien jaar die 
in de vergunning van een van hun ouders zijn begrepen 
wordt derhalve een afzonderlijke kaart aangelegd. 

Gehuwde en gescheiden personen 

Van een gehuwd of gehuwd geweest zijnd persoon 
wordt een vreemdelingenregistratiekaart (model D 52) 
aangelegd op de huwelijksnaam indien betrokkene deze 
naar zijnbaar nationale recht bezit, dan wel, indien 
dit niet het geval is, op de oorspronkelijke naam. 
Indien huwelijksnaam en oorspronkelijke naam niet 
overeenstemmen wordt tevens een vreemdelingenver- 
wijskaart (model D 53) aangelegd op de andere naam. 
(zie 2.4). 
Bestaande vreemdelingenregistratiekaarten worden op 
verzoek aangepast. 

Pasfoto 

Op iedere kaart mag slechts één pasfoto voorkomen. 
De pasfoto kan naar keuze links of rechts in de daar- 
voor bestemde ruimte worden aangebracht, ter voorko- 
ming van het zogenaamde 'doorwaaieren' van het kaart- 
systeem. 

Vc Suppl.4 (januari 1988) 
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De foto wordt niet geniet maar met cello-tape of fotolijm 
bevestigd. 
Registratiekaarten van vreemdelingen beneden 15 jaar die 
zijn begrepen in de vergunning van een van hun ouders 
behoeven niet te worden voorzien van een pasfoto, tenzij 
zij om bijzondere redenen zelf in het bezit zijn gesteld 
van een identiteitspapier. 

De vreemdeling is verplicht desgevraagd een goedgelijkende 
pasfoto ter beschikking te stellen (art. 65 Vb). 

NB: het kan voorkomen dat een vreemdeling een pasfoto 
aanbiedt waarop hij - op grond van levensbeschouwelijke 
overtuiging - staat afgebeeld met een hoofddoek of enig 
ander kledingstuk dat het hoofd deels bedekt. Tegen een 
dergelijke pasfoto behoeft voor registratie- en identi- 
ficatiedoeleinden geen bezwaar te bestaan tenzij de 
betrokkene daarop niet herkenbaar staat afgebeeld. 

Tweede kaart 

Indien een vreemdelingenregistratiekaart geen ruimte meer 
laat voor het vastleggen van gegevens dan wordt een tweede 
kaart aangelegd die aan de eerste wordt gehecht. 
Deze tweede kaart wordt in de rechterbovenhoek voor zien 
van het romeinse cijfer 11. 

toelicht in^ per vak 

Hierna wordt behandeld welke gegevens op de kaart moeten 
worden vermeld, zowel bij opneming in het vreemdelingen- 
bevolkingsregister (zie 2.1) als bij opneming in het 
vreemdelingenverblijfsregister (zie 2.2). 

Bij opneming in het vreemdelingenverblijfsregister zijn de 
volgende bijzondere regels van toepassing. 
Betreft het een vreemdeling die zich bij het hoofd van 
plaatselijke politie meldt en van wie blijkt of aanne- 
melijk is dat zijn verblijf de krachtens art. 8 Vw 
toegestane termijn (zie A 4, 2.4) niet zal overschrijden, 
dan kan worden volstaan met vermelding van de gegevens 
bedoeld in: 

- vak 1: 

- vak 4: 

- vak 5: 
- vak 7 :  
- vak 8 : 
- vak 12: 
- vak 17: 
- vak 18: 

persoonsgegevens, behoudens die met betrekking 
tot de burgerlijke staat en het huwelijk; 
gegevens met betrekking tot het grensover- 
schri j dingsdocument ; 
gegevens met betrekking tot het visum; 
datum van aanmelding; 
het verblij fsdoel; 
(eventueel) het adres in Nederland; 
datum van vertrek of velwijdering; 
adres in het buitenland. 

Vc Suppl. 6 (supplement 1991) 
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Vak 1 Persoons~egevens 

Deze gegevens dienen zoveel mogelj-jk te worden ingevuld 
aan de hand van het door de vreemdeling overgelegde reis- 
of identiteitspapier, dan wel andere officiele bescheiden 
als de geboorteakte, het trouwboelcj e en dergelijke. 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 
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Geslachtsnaam 

De geslachtsnaam wordt met hoofdletters ingevuld. 

Van gehuwde of gescheiden personen wordt de huwe- 
lijksnaam ingevuld indien betrokkene deze naar 
zijnhaar nationale recht bezit, dan wel, indien dit 
niet het geval is, de oorspronkelijke naam. 
Indien huwelijksnaam en oorspronkelijke naam niet 
overeenstemmen wordt tevens de andere naam vermeld. 
Van gehuwde of gescheiden personen wordt bovendien 
een verwijskaart (model D 53) aangelegd op deze 
andere naam (zie 2.4). 

De voornamen van de vader en de geslachtsnaam en 
voornamen van de moeder van een minderjarige vreem- 
deling worden vermeld in vak 18. 

Zie voor de schrijfwijze van Chinese namen C 15. 
Zie voor de aanduiding van Indonesische namen C 16. 

Naamswii zi~ing 

Bij naamswijziging (ook als alleen de spelling is ge- 
wijzigd) wordt de nieuwe geslachtsnaam ingevuld, 
waarbij de oude naam wordt doorgehaald. 
Tevens wordt een verwijskaart (model D 53) aangelegd 
op de oude geslachtsnaam (zie 2.4). 

Zo mogelijk wordt tevens vermeld het gedeelte van het 
land, waarin de geboorteplaats gelegen is (provincie, 
Kreis etc.). 

Ontbinding van he t huweli i k 

Tevens wordt vermeld de plaats waar de echtscheiding 
is ingeschreven. 

Nationaliteit 

Zie voor de aanduiding van de nationaliteit de lijst 
van landennamen (C 14). 

Vak 2 Persoonsne~evens van de echtgeno(o)t(e) 

Voor zover van toepassing gelden tevens de bij vak 1 
gegeven aanwijzingen. 
Dit vak wordt ook ingevuld, indien de huwelijkspart- 
ner nog in het buitenland verblijft. 
In dat geval wordt met uitwisbaar potloodschrift in 
de rechterbovenhoek van vak 2 de letter 'B' 
geplaatst. 
Indien de betrokken huwelijkspartner later in Neder- 
land arriveert kan de letter 'B' weer worden verwij- 
derd. 

Vc Suppl.4 (januari 1988) 
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In vak 18 wordt aangetekend of de gegevens met be- 
trekking tot de in het buitenland verblijvende echt- 
geno(o)t(e) zijn ontleend aan een officieel docu- 
ment. 
Is dit het geval dan wordt een kopie van dat document 
in het dossier bewaard. 

Vak 3 Gegevens omtrent de kinderen 

Voorzover van toepassing gelden tevens de bij vak 1 
gegeven aanwi j z ingen. 
In dit vak worden de gegevens vermeld betreffende 
alle minderjarige eigen-, pleeg- en stiefkinderen die 
geacht moeten worden deel uit te maken van het gezin, 
ook indien zij (nog) in het buitenland verblijven. 
In het laatste geval wordt in het vakje van het des- 
betreffende kind met uitwisbaar potloodschrift de 
letter 'B' geplaatst. 
Indien het desbetreffende kind zich naderhand bij het 
gezin voegt dan wordt deze letter 'B' weer uitge- 
wist. 
In vak 18 wordt aangetekend of de gegevens met be- 
trekking tot de in het buitenland verblijvende kinde- 
ren zijn ontleend aan een officieel document. 
Is dit het geval dan wordt een kopie van dat document 
in het dossier bewaard. 

In vak 3 is ruimte gereserveerd voor een viertal kin- 
deren. 
Indien deze ruimte ontoereikend is kan worden verder 
gegaan in vak 18. 

NB - 
Van alle hier te lande verblijvende kinderen met in- 
begrip van de kinderen beneden vijftien jaar wordt 
een afzonderlijke registratiekaart (model D 52) aan- 
gelegd. 
Op de registratiekaart van die kinderen moeten dan in 
vak 18 gegevens betreffende de ouders worden ver- 
meld. 

Vak 4 Paspoortge~evens 

Achter 'Pasppoort c.q. ander grensoverschrijdings- 
document' wordt de omschrijving ingevuld, bijvoor- 
beeld 'nat(ionaa1) paspoort, Personal-ausweis, Carte 
d'identité etc. gevolgd door nummer, datum, plaats 
van afgifte en geldigheidsduur. 
Indien naderhand de geldigheidsduur van het reisdocu- 
ment wordt verlengd, dan wordt v66r 'Geldig tot' de 
aantekening 'Na verlenging' geplaatst. 
Indien de ruimte in vak 4 vol is, dan kan in vak 18 
worden verder gegaan. 

Vak 5 Visum-Machtiping - - tot voorlo~ig verbliif 

Ingevuld worden: nummer, datum en plaats van afgif- 
te. 
Tevens wordt vermeld: 

Vc Suppl.4 (januari 1988) 
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- door welke autoriteit het visum of de mav.v. is af- 
g.egeven ; 

- (eventueel) de datum waarvoor de eerste binnenkomst 
moest geschieden; 

- of het visum voor Sén of meerdere reizen geldig is; 
- de geldigheidsduur van het visum. 

Vak 6 Datum van laatste binnenkomst; doorlaatpost 

Hier wordt ingevuld de datum waarop de vreemdeling Ne- 
derland laatstelijk vó6r zijn eerste aanmelding is in- 
gereisd, alsmede langs welke doorlaatpost deze inreis 
plaatsvond. 

Vak 7 Datum van aanrneldins; aantreffen 

Ingevuld wordt de datum van aanmelding c.q. de datum 
waarop de vreemdeling bij controle is aangetroffen. 

Vak 8 Doel van het verblijf 

Ingevuld wordt het doel van het door de vreemdeling in 
Nederland beoogde verblijf bijvoorbeeld 'toerisme', 
'familiebezoek', 'studie'; etc. 

Vak 9 Tbc-Keurinq 

Ingevuld wordt of de vreemdeling al dan niet de tuber- 
culose-keuring heeft ondergaan alsmede de uitslag van 
de keuring. 

Vak 10 Antecedentenverklaring 

Hier wordt doorgehaald wat niet van toepassing is. 
Indien een vreemdeling verklaart de antecedentenverkla- 
ring niet te kunnen ondertekenen dan zullen de bijzon- 
derheden daaromtrent in het algemeen in vak 18 worden 
aangetekend. 

Vak 11 Werkgever-tewerkstellingsvergunning 

Ingevuld worden de naam van de werkgever, alsmede de 
naam en de plaats van vestiging van diens bedrijf en 
de geldigheidsduur van de verleende tewerkstellings- 
vergunning, indien het een buitenlandse werknemer be- 
treft voor wie zo'n vergunning vereist is. 

Vak 12 Adressen 

Dit vak biedt ruimte voor een twaalftal adressen. 
Ingevuld worden de datum van verhuizing c.q. bewoning, 
de woonplaats (woongemeente), huisadres alsmede de 
aard van de huisvesting (zelfstandig, inwonende, pen- 
sion en dergelijke). 
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Indien een vreemdeling kennis geeft van wijziging van 
woon- of verblijfplaats binnen Nederland, dan wordt 
het nieuwe adres (in potloodschrift) ingevuld in vak 
12 alvorens de registratiekaart wordt gezonden aan het 
hoofd van plaatselijke politie van de nieuwe woon- of 
verblijfplaats (zie voorts 2.5.1). 

Indien vak 12 vol is, dan kan verder worden gegaan in 
vak 18 (aantekeningen) . 
Vak 13 Versunninsen 

In dit vak worden aantekeningen gesteld met betrekkïng 
tot de verblijfstitel van de vreemdeling. 

NB 
Indien een verblijfsdocurnent als bedoeld in bijlage 
5a-e W wordt afgegeven worden tevens aantekeningen 
gesteld in vak 14. 

Datum verzoek; aantekening omtrent indiening van het 
verzoek 

De datum van indiening wordt vermeld van: 

- een verzoek om verlening van een vergunning tot 
verblijf; 

- een verzoek om verlenging van de geldigheidsduur 
daarvan; 

- een verzoek om een vergunning tot vestiging; 
- een verzoek om toelating als vluchteling. 

Indien aan de vreemdeling hangende de beslissing op 
het verzoek verblijf is toegestaan, wordt tevens aan- 
getekend : 

- de datum waarop de in art. 39, leden 2, 5 of 6 W 
bedoelde aantekening werd gesteld (in voorkomende ge- 
vallen met de toevoeging: 'op afzonderlijk inleg- 
vel') ; 

- of krachtens art. 70 Vb ontheffing van de verplich- 
ting tot wekelijkse aanmelding werd verleend. 

verlening verblijfstitel 

De datum van verlening wordt vermeld van: 

- de vergunning tot verblijf; 
- de vergunning tot vestiging; 
- de toelating als vluchteling. 

Ten aanzien van de vergunning tot verblijf wordt te- 
vens vermeld: 
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- de datum waarop de geldigheidsduur is verlengd (in 
dit geval wordt in plaats van 'verleend op' in de 
desbetreffende kolom gesteld: 'verlengd op'); 

- de datum tot welke de geldigheidsduur is verlengd. 
Beperking verbonden aan de vergunning tot verblijf 

Ten aanzien van een vergunning tot verblijf wordt bo- 
vendien vermeld onder welke beperking deze is verleend, 
Tevens wordt een wijziging of opheffing van de beper- 
king aangetekend. 

Voorschrift verbonden aan de vergunning tot verblijf 

Voor het stellen van een aantekening omtrent een door 
het hoofd van plaatselijke politie (zelfstandig) aan 
de vergunning tot verblijf verbonden voorschrift tot 
het stellen van zekerheid kan gebruik worden gemaakt 
van de betreffende ruimte in vak 15. 
Ook een wijziging of opheffing van het voorschrift 
wordt op die plaats vermeld. 

Verzoek om wijziging of opheffing van een beperking of 
voorschrift 

Omtrent (datum van) indiening en (datum van) beslis- 
sing op een verzoek om wijziging of opheffing van de 
beperking waaronder de vergunning tot verblijf is ver- 
leend, of van een daaraan verbonden voorschrift kunnen 
aantekeningen worden gesteld in vak 18. 

Catesorie 

In deze kolom wordt aangetekend ten aanzien van: 

- de vergunning tot verblijf: 
de letteraanduiding (a, b of c) overeenkomstig art. 
19, eerste lid, W indien de vergunning is verleend 
door het hoofd van plaatselijke politie dan wel 'MvJ' 
indien de vergunning tot verblijf is verleend door 
de Minister van Justitie; 

- de vergunning tot vestiging: 
'vest' ; 

- de toelating als vluchteling: 
'tvl'. 

Verkrijging en verlies van het verblijfsrecht 
krachtens art. 10, tweede lid, Vw 

Indien een vreemdeling krachtens art. 10, tweede lid, 
Vw een verblijfsrecht verkrijgt voor onbepaalde duur, 
wordt in de kolom 'categorie' ingevuld: resp. art. 47, 
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eerste lid, Vb of art. 24 a, eerste lid, W, al naar 
gelang de grond waarop dit verblijfsrecht berust. 
In vak 13 wordt bij verlies van het verblijfsrecht 
krachtens artikel 10, tweede lid, VVI. de reden daarvan 
aangetekend. 

Vervallen vergunning tot vestiging 

In vak 13 wordt, bij verval van de vergunning tot ves- 
tiging (art. 14, tweede lid, Vw), aangetekend op welke 
datum de vergunning is vervallen. 

Vak 14 Identiteitspapieren 

In dit vak wordt een aantekening gesteld bij uitrei- 
king van een afzonderlijk verblijfsdocument als be- 
doeld in bijlage 5 a-e W. 
Bij het nummer wordt tevens aangegeven van welk model 
(A, B ,  C, D of E) het uitgereikte verblijfsdocument is. 

Indien een verblijfsdocument als bedoeld in bijlage 
5 d W is uitgereikt, dan wordt tevens vermeld tot wel- 
ke van de in art. 31, eerste lid, W genoemde catego- 
rieën de vreemdeling behoort. 

Indien bij verlening van een vergunning tot verblijf 
aan een asielgerechtigde een verblijfsdocument is uit- 
gereikt als bedoeld in bijlage 5 d W, op het titel- 
blad voorzien van de letter A en een doorlopend nummer, 
dan worden tevens deze gegevens vermeld. 

Vak 15 Beslissing Minister van Justitie 

Voorlegging van een verzoek aan de Minister van 
Justitie 

Indien een verzoek van een vreemdeling is voorgelegd 
aan de Minister van Justitie door middel van een voor- 
stel of een aanvraag om een bijzondere aanwijzing, dan 
verdient het aanbeveling in vak 18 aantekeningen te 
stellen omtrent de aard van het verzoek van de vreemde- 
ling en de datum waarop het aan de Minister van Jus- 
titie is voorgelegd. 
Nadat de beschikking of bijzondere aanwijzing is ont- 
vangen, kunnen de gegevens daaromtrent worden aange- 
tekend in vak 15. 

Afwijzende beslissing na voorlegging 

Indien door de Minister van Justitie of ingevolge 
diens bijzondere aanwijzing afwijzend op het verzoek 
van de vreemdeling is beslist of diens verblijfstitel 
is ingetrokken, dan wordt achter 'beslissing MvJ d.d.' 
vermeld 'afgewezen', 'geweigerd', resp. 'ingetrokken'. 
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Verlening vergunning tot verblijf, verlenging geldig- 
heidsduur daarvan 

Indien door de Minister van Justitie een vergunning 
tot verblijf is verleend of de geldigheidsduur daarvan 
verlengd, dan wordt aangetekend of deze zich de be- 
voegdheid tot (verdere) verlenging van de geldigheids- 
duur heeft voorbehouden. 

NB - - Indien (al of niet na voorlegging van het verzoek 
aan de Minister van Justitie) een voorschrift aan de 
vergunning tot verblijf is verbonden, dan wordt hier- 
omtrent steeds in vak 15 een aantekening gesteld. 

- Indien de vergunning tot verblijf (al of niet na 
voorlegging van het verzoek aan de Minister van Jus- 
titie) is verleend onder een beperking dan wordt 
hieromtrent steeds een aantekening gesteld in vak 13, 

Dossiernummer 

Indien bekend, wordt op de daarvoor bestemde plaats 
het dossiernummer van het ministerie van Justitie in- 
gevuld. 
Dit is van belang in verband met later schriftelijk of 
telefonisch contact met het ministerie van Justitie. 

Vak 16 Antecedenten 

Hierin worden eventuele antecedenten, voorzover van be- 
lang met het oog op de toepassing van de Vreemdelingen- 
wet, opgetekend. 

Vak 17 Datum van verwijdering of vertrek 

Hier wordt ingevuld de datum waarop de vreemdeling 
naar het buitenland is vertrokken of verwijderd; even- 
tueel ook diens plaats van bestemming en adres. 

Vak 18 Aantekeningen en bijzonderheden 

Dit vak dient voor het aantekenen van eventuele bij- 
zonderheden die van belang zijn voor de vreemdelingen- 
administratie en het vreemdelingentoezicht. 
Aantekeningen worden hier ondermeer geplaatst: 

a. Indien de uitzetting van de vreemdeling achterwege 
blijft of wordt opgeschort, omtrent: 

- de reden daarvan; 
- (eventueel) de datum voor welke vertrek uit ons land 
moet plaatsvinden; 



A 9 Administratie en Registratie 14 

- de datum waarop de aantekening als bedoeld in art. 
43 of 45, leden 1-4, W werd gesteld (in voorkomend 
geval met de toevoeging: 'op een afzonderlijk in- 
legvel ' ) ; 

b. Indien ten aanzien van de vreemdeling bepalingen 
van toezicht toepassing vinden, met name omtrent: 

- het doen van een aangifte van vermissing of verloren 
gaan van een identiteitspapier (art. 56 Vb); 

- het doen van een vordering om - al dan niet in per- 
soon - gegevens te verstrekken (art. 57, tweede lid, 
of 58, tweede lid, Vb); 

- het opleggen van een verplichting tot periodieke aan- 
melding (art. 17, derde lid, Vw) met vermelding van 
de datum waarop de in art. 39, vierde lid, W be- 
doelde aantekening werd gesteld; 

- het toepassen van een maatregel tot beperking van de 
bewegingsvrijheid (art. 1 8  Vw) ; 

- ongewenstverklaring (art. 21 Vw) met vermelding van 
de datum waarop de in art. 45, zesde lid, W bedoel- 
de aantekening werd gesteld; 

- de overbrenging van een vreemdeling naar - het ophou- 
den op - een plaats bestemd voor verhoor c.q. de 
verlenging daarvan (art. 19 Vw); 

c. Indien de vreemdeling in bewaring is gesteld 
(art. 26 Vw) , omtrent: 

- datum inbewaringstelling en opheffing daarvan; 
- eventueel ook andere gegevens bijvoorbeeld plaats 
van bewaring, kennisgeving aan OvJ (art. 8 6  Vb) 
en dergelijke; 

d. Indien ten aanzien van de vreemdeling een last tot 
uitzettinq is verstrekt omtrent: 

- datum last tot uitzetting; 
- de autoriteit die de last verstrekt heeft (MvJ/hpp); 
- (eventueel) aan wie de last tot uitzetting is ge- 
geven. 

e. Indien de vreemdeling in het opsporingsregister is 
sesisnaleerd (zie A 5 )  omtrent: 

- de aard van de signalering; 
- eventueel de duur ervan. 
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NB 
Vak 18 kan ook worden gebruikt voor het stellen van 
vervolg-aantekeningen, indien een van de voorafgaande 
vakken geen ruimte meer biedt. 

2.4 Jiandleidin~ bij de vreemdelin~enverwiiskaart - (model D 
51) 

Deze kaart wordt aangelegd bij opneming in het vreem- 
delingenbevolkingsregister of in het vreemdelingen- 
verblij f sregister: 

1"- van gehuwde of gescheiden personen, indien de 
huwelijksnaam en de oorspronkelijke naam niet 
overeenstemmen, op de andere naam dan die waarop 
de vreemdelingenregistratiekaart wordt gesteld; 

2 " -  in de gevallen dat een vreemdeling onder meer dan 
één geslachtsnaam bekend is. 

Dit doet zich onder andere voor bij naamswijziging 
(ook indien alleen de spelling is gewijzigd). 
De nieuwe naam wordt in dit geval op de vreemdelin- 
genregistratiekaart vermeld; de oude naam op de ver- 
wij skaart. 

2.5 Mutaties 

2.5.1 Verhuizingen binnenslands 
2.5.2 Vertrek naar het buitenland, overlijden of 

verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

Zie voor op vreemdelingen rustende verplichtingen tot 
kennisgeving van verhuizing of vertrek art. 57 Vb 
(zie ook A 5 Toezicht). 
Met het oog op voldoening aan die verplichtingen kan 
aan de vreemdeling een kaart (model D 55) worden 
uitgereikt. 

Bij verhuizing binnenslands wordt een systeem gevolgd 
analoog aan dat voorgeschreven bij het Besluit Bevol- 
kingsboekhouding. 
De in de vreemdelingenadministratie aangelegde regis- 
tratiekaarten (model D 52) en verwijskaarten (model D 
53) worden zo spoedig mogelijk gezonden aan het hoofd 
van plaatselijke politie van de nieuwe woon- of ver- 
blijfplaats, nadat het nieuwe adres hierop in pot- 
loodschrift is vermeld. 
De kaarten worden zodanig verzonden dat beschadigin- 
gen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Het verdient aanbeveling om naast de registratiekaart 
ook andere bescheiden die op de vreemdeling betrek- 
king hebben, en waarvan kennisneming door het hoofd 
van 

vc suppl.4 (januari 1988) 
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plaatselijke politie van de nieuwe woon- of verblijf- 
plaats van belang kan zijn, mee te zenden. 
Hierbij valt met name te denken aan gevallen waarin de 
zaak aanhangig is bij het ministerie van Justitie, zulks 
met het oog op aanvaarding of voortzetting van het 
verblijf, dan wel verblijfsbeëindiging (zie ook A 4, 
4.3.6). 

In de administratie van het hoofd van plaatselijke politie 
van de gemeente van vertrek wordt aantekening gehouden van 
de verhuizing van de vreemdeling naar een andere gemeente, 
teneinde bij navraag omtrent de vreemdeling informatie te 
kunnen verschaffen. 
Het verdient aanbeveling dat het hoofd van plaatselijke 
politie van de gemeente van vertrek voor zijn 
administratie een kopie van de registratiekaart (model 
D 52) vervaardigt of wel enkele summiere gegevens noteert, 
zoals personalia, datum van verhuizing en de nieuwe 
gemeente. 
Voor berichtgeving aan het ministerie van Justitie inzake 
verhuizingen van vreemdelingen, zij verwezen naar het 
gestelde in dit hoofdstuk A 9, onder 5.2. 

Indien na verloop van veertien dagen blijkt dat de 
vreemdeling zich niet heeft aangemeld bij het hoofd van 
plaatselijke politie van de nieuwe woon- of verblijf- 
plaats, dan wel dat de vreemdeling bij onderzoek daar 
niet wordt aangetroffen, dan worden kaarten en bescheiden 
teruggezonden aan het hoofd van plaatselijke politie van 
de gemeente van vertrek met de mededeling 'niet aange- 
trof fen' . 
Indien het hoofd van plaatselijke politie van de gemeente 
van vertrek van mening is dat opsporing van de verblijf- 
plaats van de desbetreffende vreemdeling moet worden 
gevraagd dan kan hij zulks verzoeken aan het ministerie 
van Justitie (zie A 2). 

Indien de vreemdeling zich meldt bij het hoofd van plaat- 
selijke politie van zijn nieuwe woon- of verblijfplaats, 
of daar wordt aangetroffen, zonder dat de op hem betrek- 
king hebbende bescheiden zijn ontvangen, worden deze 
opgevraagd bij het hoofd van plaatselijke politie van de 
gemeente van vertrek door middel van een formulier (model 
D 56). 

2.5.2 Verhuizing naar het buitenland. overliiden of 
naturalisatie 

Bij verhuizing van de vreemdeling naar het buitenland 
wordt in vak 18 van de registratiekaart (model D 52) de 
datum van vertrek aangetekend, waarna de kaart bewaard 
blijft in de administratie van het hoofd van plaatselijke 
politie van de laatste gemeente van verblijf in Nederland. 

Mocht een dergelijke vreemdeling zich later wederom melden 
ter verkrijging van een vergunning tot verblijf, 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 
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dan kan van de oude registratiekaart gebruik worden 
gemaakt. 
Meldt een vreemdeling zich in een andere gemeente, dan 
dient de registratiekaart in de oude gemeente te worden 
opgevraagd. 

Bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit of 
overlijden wordt de registratiekaart (model D 52)  even- 
eens opgelegd in de administratie van het hoofd van 
plaatselijke politie. 
De datum van overlijden c.q. naturalisatie wordt aange- 
tekend in vak 18 van de registratiekaart. 

2.6 Samenwerking met de bevolkingsadministratie 

Ingevolge het Besluit Bevolkingsboekhouding (Stb. 1936, 
342)  is de vreemdeling verplicht tot aanmelding en tot 
kennisgeving van verhuizing of vertrek bij de gemeente- 
lijke bevolkingsadministratie. 
Een goede en nauwe samenwerking tussen de plaatselijke 
vreemdelingendienst en het gemeentelijke bevolkingsre- 
gister is, zowel met het oog op de toepassing van de 
vreemdelingenvo~rschriften~ als van de voorschriften 
van de bevolkingsboekhouding, dringend gewenst. 

Aan het hoofd van plaatselijke politie wordt derhalve 
verzocht om aan iedere vreemdeling die zich na binnen- 
komst bij hem heeft aangemeld, en die langer dan negen- 
tig dagen in ons land zal verblijven, mede te delen dat 
voor hem de verplichting geldt zich tevens bij het ge- 
meentelijke bevolkingsregister aan te melden (zie ook 
5.1: toezending van de verkorte versie van het vreemde- 
lingenregistratieformulier). 

De gemeentebesturen zijn uitgenodigd van elke inschrij- 
ving van een vreemdeling onmiddellijk schriftelijk of 
telefonisch kennis te geven aan de plaatselijke vreem- 
delingendienst, voorzover niet blijkt dat deze reeds 
in het vreemdelingenregister is opgenomen. 

Rappelsysteem 

Om op eenvoudige wijze snel te kunnen constateren op 
welke data ten aanzien van een bepaalde vreemdeling een 
handeling moet worden verricht dan wel dat deze aan een 
verplichting moet voldoen, wordt een rappelsysteem aan- 
gehouden. 
Dit rappelsysteem wordt gevormd door kaarten van klein 
formaat, waarop bovenaan de datum en het jaartal zijn 
gesteld en waarop de feiten vermeld staan waaraan men 
op die datum wenst te worden herinnerd. 

Het rappelsysteem omvat ook de namen van vreemdelingen 
die zijn opgenomen in het verblijfsregister (zie 2.2). 

Vc Suppl. l ( juni 1983) 
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Dit is bijvoorbeeld van belang in verband met de datum 
waarop de vrije termijn van de vreemdeling verstrijkt. 

um een goed functioneren van het rappelsysteem te ver- 
zekeren dienen de rappelkaarten terstond na het aanleg- 
gen of bijwerken van de registratiekaart te worden aan- 
gelegd. 

Duidelijkshalve volgen enkele voorbeelden van ingevul- 
de rappelkaarten. 

1 december 1982 1 december 1983 

1. X. geb. 30.1.1918 1. Z. geb. 15.4.1920 
paspoort verlengen beroepstermijn verstrijkt 

2. Y. geb. 11.9.1916 2. A. geb. 4.4.1962 
vtv loopt af wordt 15 jaar 

Indien een vreemdelingendienst beschikt over een geau- 
tomatiseerd systeem kunnen de vereiste rappelgegevens 
desgewenst in dit systeem worden opgenomen. 

Vc Suppl.1 (juni 1983) 


