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Hoofdstuk V11 Het ver lenen van medewerking aan  het vastleggen van 

gegevens m e t  het oog op identificatie.  

T e r  uitvoering van a r t .  17, e e r s t e  lid, aanhef e n  onder - d, Vw bepaalt 

a r t .  65 Vb dat vreemdelingen verplicht zijn desgevorderd t e  hunner 

idenfiticatie: 

a. een goedgelijkende pasfoto t e r  beschikking t e  stellen; 

b. zich t e  la ten  fotograferen e n  vingerafdrukken van zich te laten nemen. 

De verplichtingen gelden zowel tegenover ambtenaren,  belast met het 

vreemdelingentoezicht, a l s  tegenover de  me t  de grensbewaking belaste 

ambtenaren.  De onder b genoemde verplichting m a g  s lechts  worden op- 

gelegd indien daar toe  naar  het oordeel van de desbetreffende ambtenaar  

in  het belang van het toezicht op vreemdelingen gegronde reden bestaat ,  

dus alleen in speciale daarvoor  i n  aanmerking komende gevallen. 

De verplichting tot het beschikbaar s te l len  van een  pasfoto dient te wor-  

den opgelegd met  het oog op de  regis t ra t ie  van de vreemdeling (zie h ie r-  

voor Deel H, onder 2, van deze c i r cu la i re )  a lsmede in verband met  de 

uitreiking van de voorgeschreven identiteitspapieren (bijlage 5 VV). 

Een verplichting om zich t e  la ten  fotograferen en  vingerafdrukken van 

zich te la ten  nemen behoort s t eeds  onverwijld te worden opgelegd aan 

vreemdelingen die op onregelmatige wijze Nederland zijn binnengekomen 

en naa r  wier  identiteit een onderzoek dient t e  worden ingesteld. 

Voorts kan grond voor het opleggen van een zodanige verplichting aan-  

wezig zijn in de volgende gevallen: 

a .  ten aanzien van vreemdelingen die grond hebben opgeleverd tot het 

instellen van een onderzoek naa r  hun cr iminele  of ongunstige poli- 

tieke antecedenten; 

b. indien het betreft vreemdelingen, aan wier  vergunning tot verblijf 
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in het belang van de openbare rus t ,  de openbare orde  of de nationale 

veiligheid een  voorschrift  wordt verbonden; aan wie overeenkomstig 

a r t .  17, derde  lid, Vw een individuele verplichting tot periodieke 

aanmelding wordt opgelegd; wier  vrijheid van beweging met  toepas - 
sing van a r t .  18 Vw wordt beperkt of die overeenkomstig a r t .  2 1  Vw 

ongewenst worden verklaard;  

c .  ten aanzien van vreemdelingen die overeenkomstig a r t .  26 Vw in be-  

waring worden gesteld.  

- Voorts - 



Voorts dient de onderwerpelijke bepaling te worden toegepast in alle ge- 
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vallen waarin de Minister van Justitie een algemene of bijzondere aan- 

wijzing terzake heeft gegeven (voor vreemdelingen van Chinese land- 

aard: zie Deel G, onder 5, van deze circulaire). 

De vingerafdrukken moeten worden geplaatst op een zg. tienvinger-af- 

drukkenformulier, dat van rijkswege beschikbaar wordt gesteld en ver- 

krijgbaar is bij het ministerie van Justitie, onderafdeling Opsporings- 

bijstand, bureau Centrale Dactyloscopische Dienst, Raamweg 47, te 

's-Gravenhage. Voor vreemdelingen van vrouwelijk geslacht ware een 

dienovereenkomstig formulier met rode bovenrand te gebruiken. Achter 

op het formulier dient te worden vermeld aan de hand van welke gege- 3 
vens, bescheiden en identiteitspapieren de identiteit van de vreemdeling, 

zoals deze op het formulier wordt vermeld, is onderzocht. Voorts moe- 

ten de redenen worden aangegeven, waarom de vingerafdrukken werden 

genomen, een en ander met vermelding van de terzake betrekkelijke 

feitelijke gegevens. De voor identificatie benodigde gegevens dienen 

uiteraard zo spoedig mogelijk te worden vastgelegd; dit geldt in het 

bijzonder ten aanzien van vreemdelingen die voor uitzetting in aanrner- 

king komen. 

Voor vaststelling van de identiteit van de vreemdeling kan vaak een 

nuttig gebruik worden gemaakt van de gegevens die eventueel reeds bij 

het eerdergenoemde Bureau Centrale Dactyloscopische Dienst beschik- 

baar zijn, terwijl omgekeerd de gegevens, welke verzameld zijn door 

de ambtenaren, belast met de grensbewaking of met het vreemdelingen- 

toezicht, dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het opsporingsonder- 

zoek terzake van strafbare feiten. Met het oog hierop dient in alle ge-. 

vallen 
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naarin vingerafdrukken van vreemdelingen zijn genomen een 

exemplaar van het desbetreffende formulier ten spoedigste 

te worden toegezonden aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 

en Grensbewaking van het ministerie van Justitie, welke voor 

doorzending aan het bureau Centrale Dactyloscopische Dienst 

zal zorgdragen. In dringende gevallen kan terzake rechtstreeks 

contact met genoemd bureau worden opgenomen. 

Het vorenstaanee laat uiteraard onverlet de door de 

Biinister van Justitie vastgestelde "Richtlijnen ter bevorde- 

ring van een doelmatige opsporing" (circulaire van 1'. maart 

1961, directie Politie, afdeling Criminele Zaken, Nr. 100 C 

561). 

Hoofdstuk V111 - Verpiichtin~en tot aanmelding 
Op aanmeldingsverplMtingen voor of ten aanzien van vreemde- 

lingen hebben be,trekking art. 17,.tweede en derde lid, Vw, 

de artt. 66-70 Vb, alsmede de artt. 55-37 W. 

aanmelding na De artt. 66 en 67 Vb, juncto 35  en J6 W, hebben uiteluitend 
binnenkomst 

betrekking op vreemdelingen aan wie het krachtens art. 6 Va 

(juncto art. 46 Vb) is toegestaan in Nederland te verblijven, 

dus op vreemdelingen aan wie verblijf is toegestaan gedurende 

de zogehsten vrije termijn. Voor vreemdelingen die opillegale 

wijze Nederland zijn binnengekomen geldt de in Hoofdstuk V1 

besproken verplichting om van hun aanwezigheid onverwijld 

mededeling te doen aan het hoofd van plaatselijke politie 

(art. 59 Vb). Verplichtingen tot aanmelding binnen een bepaal- 

de termijn na binnenkomst gelden niet voor houders van een 

vergunning tot verblijf of tot vestiging, voor vreemdellngen 

als vluchteling zijn toegelaten alemede voor vreemdelingen 

Ban wie het krachtens a r t .  10, tweede lid,Vw, juncto de a r t t .  47 Vb e n  

24a VV is toegestaan voor onbepaalde t i jd  in  Nederland t e  v e r -  

blijven. 

Voorts heeft art. 66 Vb. betrekking op vreemdelingen 
die naar Nederland zijn gekomen voor een verblijf van langer 

dan drie maanden, terwijl art. 67 Vb geldt voor vreemdelingen 

- wier - 
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