
Hoofdstuk XX - Bericht aan de Minister van Justitie omtrent verwijde- 
ring 

Het hoofd van plaatselijke politie dient van elke vervijdering van een 

vreemdeling uit Nederland, nadat deze heeft plaats gevonden, een be- 

richt te zenden aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewa- 

king van het ministerie van Justitie, in welk bericht tevens advies 

wordt uitgebracht omtrent het al dan niet signaleren van de vreemdeling 

in het Opsporingsregister. Daartoe dient te worden gebruik gemaakt 

van het als model E 10 bU deze circulaire gevoegde formulier. 

Een overeenkomstige gedragslijn moet worden gevolgd indien het betreft 

een eigener beweging vertrokken vreemdeling, van wie achteraf is ge- 

bleken dat hij zich zodanig heeft misdragen dat maatregelen ter verhin- 

dering van zijn terugkeer gewenst lijken. Indien verwijdering heeft 

plaats gevonden op grond van een door de Minister van Justitie geno- 

men beslissing, kan voor het doen van bovenbedoelde mededeling worden 

volstaan met inzending van een als model E 1 1  bij deze circulaire 

gevoegd formulier. Opgemerkt zij nog dat vreemdelingen, wier vergunning 

tot verblijf is ingetrokken en die Nederland hebben verlaten alvorens 

de desbetreffenie beschikking aan hen kon worden uitgereikt (of in 

wier paspoort niet de aantekening, bedoeld in art. 44 W kon worden 

gesteld, c.q. wier identiteitspapier als bedoeld in bijlage 5d, W 

niet kon worden ingehouden) in aanmerking kunnen komen voor signale- 

ring in het Opsporingsregister, met de aanduiding "v.t.v.ingetr." 

(zie hiervoor onder Deel C, Hoofdstukken I1 en XXV van deze circu- 

laire). In voorkomende gevallen dient ook omtrent zodanige signa- 

leringen een advies in de formulieren modellen E 10 en E l1 te 

worden opgenomen. 

Hoofdstuk XXL - Voorlopige signalerin~ aan de doorlaatposten 
In dringende gevallen kan het nodig zijn dat een vreemdeling, in af- 

wachting van de beslissing van de Minister van Justitie omtrent zijn 

signalering als QVR in het opsporingsregister (zie Deel C, Hoofd- 

stuk 11, van deze circulaire), op verzoek van het hoofd van plaatse- 

lijke politie voorlopig aan bepaalde doorlaatposten wordt gesigna- 

leerd. Dit is met name het geval, indien er gegronde reden bestaat 

om te vermoeden dat de vreemdeling zal trachten terstond, of korte 

tijd na zijn uitzetting, naar Nederland terug te keren zonder te 

voldoen aan de bij en krachtens de Wet gestelde vereisten voor het 

hebben van toegang tot Nederland (zie in dit verband ook het bepaal- 

de in art. 45, vijfde lid, W, betreffende het stellen van een 
aantekening ontrent verwijdering in het identiteitspapier van de 

vreemdeling). 

- Betreft - 


