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5 Verstrekking van inlichtingen - aan het ministerie van 
Justitie 

Om een verantwoord vreemdelingenbeleid te kunnen voeren 
moet worden beschikt over een aantal gegevens betreffende 
de in Nederland verblijvende vreemdelingen. 
Een aantal van deze gegevens kan worden verkregen van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek of uit de administratie 
van het ministerie van Justitie. 
Voor zover verkrijging van gegevens op deze wijze niet 
mogelijk is, worden zij gevraagd van de hoofden van plaat- 
selijke politie. 

Zie : 
- 5.1 statistische gegevens betreffende zelfstandige 

beslissingen van het hoofd van de plaatselijke 
politie ; 

- 5.2 gegevens over de verhuizing van vreemdelingen; 
- 5.3 andere gegevens (inbreuken openbare orde, 

wijziging van de geslachtsnaam, verandering van 
nationaliteit, vertrek naar buitenland, over- 
li j den) . 

5.1 Statistische ~egevens betreffende zelfstandipe 
beslissingen van het hoofd van plnatseliike politie 

Het hoofd van plaatselijke politie dient periodiek gege- 
vens te verstrekken betreffende de aantallen van door hem 
zelfstandig genomen beslissingen inzake de vergunning tot 
verblijf en de vergunning tot vestiging. 
Zelfstandig genomen beslissingen betreffen alle beslis- 
singen - ook die ten aanzien van minderjarigen - krach- 
tens de verleende bevoegdheid of op grond van de verleende 
machtiging, zonodig aan de hand van een bijzondere aanwij- 
z ing. 
Hiertoe dient hij binnen drie weken na afloop van het 
kwartaal een kwartaaloverzicht (model D 54 C) toe te 
zenden aan de directie Vreemdelingenzaken. 
Indien er in het desbetreffende kwartaal geen beslissing 
zoals bedoeld is genomen, dient ook daarvan te worden 
bericht. 

5.2. Verhuisberichten 

Indien de zaak van de vreemdeling op enigerlei wijze 
aanhangig is bij het ministerie van Justitie dient het 
hoofd van de plaatselijke politie van de gemeente van 
vertrek van elke verhuizing naar een andere gemeente 
kennis te geven aan het ministerie van Justitie (Directie 
Vreemdelingenzaken). Voor dit doel dient gebruik te worden 
gemaakt van het verhuismutatie-fo~rmulier (model D 70) met 
adressering van de regio waaronder de gemeente van vertrek 
ressorteert. 
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5.2 Verstrekkim van andere ger~evens 

Opgave dient te worden gedaan van de volgende gegevens: 
- inbreuken op de openbare orde gepleegd binnen een 
periode van vijf jaar na verblijfsaanvaarding zoals 
blijkend uit een rechterlijke uitspraak, voorzover de 
inbreuk op zich niet heeft geleid tot een voorstel 
aan de Minister van Justitie tot het treffen van 
maatregelen ; 

- wijziging van de geslachtsnaam van geregistreerde 
vreemdelingen (ook indien alleen de spelling is 
gewijzigd); 

- verandering van nationaliteit. Opgave dient - 
voorzover bekend - te worden gedaan van de wijziging 
van een vreemde nationaliteit in een andere (vreemde) 
nationaliteit en van de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit; 

- vertrek naar buitenland; 
- overlijden. 
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