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_ MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 's-Gravenba ge, 1/5 Mei 1946. 
Bureau Rijksvreemdelingendienst Koninginnegracht 21. 

(' 
\ 

Aan : 

Telefoon 117470. 

al. No. 153., ' / 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE Nr. 14 (NIEUW) _____ .. , 

Betreff ende: Uitleiding van vreemdelingen. 

Ik heb de eer U te berichten, dat het mij gewenscht voorkomt, de 
tot dusverre gegeven aanwijzingen ten aanzien van de verwijdering 
uit ons land van vreemdelingen opniemv onder oogen te zien. 

§ 1. Vóór de Duitsche bezetting was de practijk zoo , dat het 
Hoofd van plaatselijke politie, op grond van het bepaalde in art. 9 
van de Wet van 13 Augustus 1849_ (Stbl. nr. 39) , tot regeling ,der 
toelating en uitzetting van vre emdelingen, op eigen gezag tot ver
wijdering uit ons land van den ongewenscht en vreemdeling kon over
gaan , uitgezonderd, wanneer het betrof een vreemdeling, die langer 
dan een jaar hier te lande gevestigd was of een minderjarige - in 
welke gevallen de voorgenomen uitleiding aan het oordeel van den 
Procureur-Gen eraal, fgd. Directeur van ' Politie, ond erworpen diende 
te worden - zoomede in z .g. politieke gevallen, waarin de beslissing 
van het Departement van Justitie ingeroep en mo est worden. 

§ 2. Toen het gedur ende den bezettingstijd om verschillen de 
reden en noodig bleek, vor enbedo elde bevoegdheid tijdelijk te bep erken , 
werd bepaald , dat alle gevallen van voorgenomen verwi jd ering uit ons 
land van een vreemdeling aan de beslissing van het Departement van 
Justitie moest en word en onderwo rpe n, uit eraard uitgezonderd wan
neer het ging om vreemde ling en, die in de omge ving van de grens 

· waren aangehouden en ,blijkbaar kort te voren, zonder toestemming 
van de bevoegde autoriteiten ons land waren binnengekomen. 

§ 3. Na de bevrijding was het niet meer noodig, het sub 2 bedoelde 
voorschrift te handhaven. Er diende naar gestreefd te ;worden , zoo
veèl mogelijk naar de voor, den oorlog geldende · gedragslijn terug te 
keeren. 

H.H. Procureurs-Generaal, fgd. " Directeuren 
van Politie; 

Hoofd en van plaatselijke politie; en 
den Heer Commandant der Grl?nsbewaking. 
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Met ' het oog hierop werd door mij , m het rondschrijven dd. 
17 October 1945, afd. Politie, Bureau Rijksvreemdelingendienst, al. 
Nr. 52 (behoort bij vreemdelingencirculaire nr. 4) voorloopig het 
volgende bepaald: . 

r,. De vreemdelingencirculaire nr . 14, dd. 12 Juli 1940, vervalt. 
b . , ,Alvorens tot uitleiding over te gaan, dienen de Hoofden van 

plaatselijke politie, in verband met de htiidige bijzondere omstandig
heden, tot nader order schriftelijk aan het Hoofd van d·en Rijksvreem
delingendienst op te geven: naam , voornamen, geboorteplaats en 
-datum , zoomede nationaliteit van de betrokken vreemdelingen. Zoo 
spoedig doenlijk zal daarna het Hoofd van den Rijksvreemdelingen
dienst berichten of tot uitleiding kan worden overgegaan, dan wel 
andere maatregelen waren te nemen." (vgl de 3e en 4e alinea van /, · 
het vermelde sub 6 in bedoeld rondschrijven). \i~ ,. 

Tot deze maatregel - inzending van bedoelde gegevens aan den 
Rijksvreemdelingendienst - werd besloten uitsluitend om het Bureau 
Nationale Veiligheid, door tusschenkomst van den Rijksvreemdelingen- ;.o 

dienst , in de gelegenhèi<l te stellen, na te gaan of van die zijde wel
licht nog interesse voor den uit te leiden vreemdeling kon bestaan. 

Het i.s mij echter gebleken, dat door deze gang van zaken de 
meening heeft post gevat, dat in nlle gevallen van voorgenomen ver 
wijdering uit ons land van vreemdelingen steeds de toestemming van 
het Hoofd van den Rijksvreemdefingendienst gevraagd _moet worden. 

Zulks is niet de bedoeling geweest; opgemerkt werd reeds, dat ik 
mij op het st.andpunt stel, dat weder zooveel mogelijk de voor den 
oorlog geldende (gedragslijn moet worden gevolgd. 

§ 4. I Met het oog hierop wordt door mij voor het tegenwoordige 
nader het volgènde bepaald. • . 

i, Het Hoofd van plaatselijke politie dient - behoudens in de hier
onder gegeven: gevallen - voortaan weder op eigen gezag een onge
wenschten vreemdeling over de grenzen des Rijks te doen leiden. 

a. Bij rvoorgenomen uitleiding van een vreemdeling, die langer 
dan één jaar hier te lande verblijf gehouden heeft met toestemmir;ig 
van de bevoegde Nederlandsche instantie, dient te voren mijne be
slissing te worden gevraagd. 

b. Tot verwijdering uit ons land van een vreemdeling op grond ( 
van diens --politieke gedragingen - in Nederland dan wel in het ,bui - ,_ 
tenland - mag nimmer worden overgegaàn dan op mijn last. 

c. Voor het geval ten aanzien van de 'behandeling van bepaalde 
vreemdelingen, in bijzondere gevallen, door mij afzonderlijke richt
lijnen zijn vastgesteld, zal uiteraard de daarbij ten aanzien van even
tueele uitleiding voorgeschreven procedurè gevolgd imoeten worden. 

1 In verband hiermede vestig ik nogmaals de aandaèht op de Vreem
) delingencirculaire A, dd. 1 October 1945 en de daarbij behoorende 

Uitvoeringsvoorschriften, dd. 10 December 1945, iregelende de ver
wijdering uit Nederland van personen van Duitsche nationaliteit en 
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op de Vreemdelingencirculaire Nr. 4a, dd . 5 November 1945, betref
fende het verblijf hier te lande van .Poolsche onderdanen en van 
onderdanen van eenige ander Oost- en Zuid-Oost-Europeesche Staten. 

In de sub a, b en c bedoelde gevallen dient - tenzij in de sub c 
bedoelde gevallen een andere procedure is voorgeschreven - over 
elken vreemdeling, eventueel met zijn gezin, afzonderlijk een om
standig en gemotiveerd ambtsbericht aan den Procureur-Generaal fgd. 
Directeur van Politie, te worden toegezonden. 

Ik noodig de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie uit, 
mij aan de hand van de ingekomen ambtsberichten van consideratiën 
en advies t e dienen en de afdoening van deze aangelegenheden zoo
veel mogelijk te willen bespoedigen. 

In de ambtsberichten moeten de volgende gegevens o.m. voorkomen: 
naam , voornamen, geboorteplaats, -datum, nationaliteit, geldigheids
duur van het paspoort, wanneer in Nederland gekomen en van .waar, 
personaliën der gezinsleden, bestaansmiddelen, zoo nauwkeurig moge
lijk op welke gronden bezwaar tegen een verder verblijf van den be
trokken vreemdeling ,wordt gemaakt, of en zoo ja, waarom deze be
zwaar tegen uitleiding heeft zoomede waarheen hij eventueel ver
wijderd wil worden. 

W anne,er een vreemdeling uit Nederland is verwijderd, dient het 
· Hoofd van plaatselijke politie daarvan mededeeling aan de redactie van 

het Algemeen Politieblad te doen, met verzoek om tot signaleering 
over te gaan. 

De klapperwoorden dezer circulaire zijn: 

Uitleiding - vreemdelingen 
Verwijdering - vreemdelingen 
signaleering r Algemeen Politieblad 
politiek ongewenschten - uitleiding. 

De Minister van Justitie, 
KOLFSCHOTEN. 


