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inzending registers. 

Opbergen achter Deel H-2 Vc, na de 
aanschrijving van 16 december 1976. 

--e - ---p 

's-Gravenhage, 26 juli 1977. 

Aan de heren hoofden van plaatselijke politie, 

-- 
in afschrift aan de heren Procureurs-generaal, fgd. 

directeuren van politie. 

Ten vervolge op mijn aanschrijvingen van 1 december 1975, 

nr. j848/~ 2454 TVG - A-301, betreffende het verzamelen van 
statistische gegevens en d.d. 16 december 1976, nr. AJZ 5848/ 

E 2454 - BTU - 309, betreffende "vreemdelingenadministratie", 
deel ik U het volgende mede. 

inzending registers --------- 
Aan de hand van de tot heden ontvangen berichten is gebleken 

dat verschillende hoofden van plaatselijke politie nalatig 

zijn in het tijdig inzenden van de registers (model H-2-g). 

Het zal U duidelijk zijn dat het voor het opstellen van een 

betrouwbare statistiek wenselijk is om over alle basisgege- 

vens te kunnen beschikken. In verband hiermede moge hierbij 

nogmaals dringend worden verzooht om een tijdige inzending 

van de gevraagde gegevene. 

De hoofden van plaatselijke politie die te melden heb- 

ben wordt nog eens extra gewezen op het gestelde op blz. 5 
van de aanschrijving van 16 december 1976 onder het hoofd- 

stuk "negatieve opgaven". 

Voorts zij nog aangetekend dat de meldingen van verleende 

vergunningen alleen betrekking hebben op een eerde ~erlening 

van een vergunning en dat de vermelding van het aantal kin- 

deren in rubriek 9 alleen betrekking heeft op de kinderen 
die bf :elf een vergunning krijgen bf in de vergunning van de 

ouders zijn begrepen. 

verandering van nationaliteit. 

Inwerleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt 

met betrekking tot het inzenden van mutaties die betrekking 

hebben op een verarperhg van nationaliteit nog het volgende 

medegedeeld. 

Zoals reeds in het eerdergenoemd rondschrijven van 16 deoem- 

ber 1976 is vermeld kan een aantal van deze mutaties niet op 

andere wijze worden verkregen en wordt daarom een beroep ge- 

daan op de vreemdelingendiensten. 

Het betreft'hier de veranderingen van nationaliteit voor zover 

deze betrekking hebben op ~turalisatie tot Nederlander 

bij of krachtens de wet. Op de bladzijden 1 en 2 van de eerder- 

bedoelde aanschrijving is onder de punten 2 a tot en met f een 

aantal gevallen opgesomd, betreffende verandering van nationaliteit 

Aan punt 2 dienen nog nieuwe punten te worden toegevoegd, luidende: 



g. gevallen waarin een vreemdeling van Surinaamse nationaliteit 

anders dan door naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgt of 

met betrekking tot personen die als Nederlander te boek staan 

en van wie later blijkt dat zij de Surinaamse nationaliteit be- 

zitten of hebben verkregen. 

h. het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door het doen 

van de kennisgeving ex. art. 8 van de Wet van 1892 bij het huwe- 

lijk van een vreemdelinge met een Nederlander. 

i. het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit; het herkrijgen 

van het als minderjarige door naturalisatie van de ouders ver- 

loren Nederlanderschap door het afleggen van een verklaring bij 

het intreden van de meerderjarigheid. 

j. het verlies van de Nederlandse nationaliteit door het zonder ver- 

lof in vreemde staats- of krijgsdienst te treden# 

k. het verlies van de ~ederlandse nationaliteit door het afleggen 

van een verklaring door Nederlandse vrouwen bij het huwelijk met 

een vreemdeling. 

In al deze gevallen dient een opgave aan de Directie Vreemdelingen- 

zaken te worden gedaan. Dit kan naar keuze geschieden op het regie- 

terblad of -zolang de voorraad strekt - door gebmik te maken van 
de oude H-2-b-formulieren. 

Wordt gebruik gemaakt van het register dan kan volstaan worden met 

invulling van de rubrieken 1-2-3-4-5; in mbriek 9) wordt dan ver- 
meld: 

"nationaliteit veranderd in ...". In rubriek 5) wordt dus de oude 
nationaliteit vermeld; in rubriek 9) de nieuwe nationaliteit. 

Aangezien het Centraal Bureau voor de Statistiek over meer gegevens 

wenst te beschikken dan vermeld op de registers of H-2-b-formulieren 

dienen deze meldingen als een indicatie te worden beschouwd. Daarom 

zal daarna van de zijde van de Directie Vreemdelingenzaken hetzij 

telefonisch hetzij schriftelijk contact met de muterende vreemde- 

lingendienst opgenomen worden voor het verkrijgen van de alsnog 

benodigde aanvullende gegevens. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris 
het Hoofd van de Directie 

Vreemdelingenzaken, 

  raai j). 


